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RESUMO 
 
 
 

A presente monografia trata da recente alteração da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018, que criou o crime 
de descumprimento de medida protetiva de urgência. Busca-se investigar se a 
criminalização da referida conduta é meio adequado e eficaz para a proteção das 
mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar. Adota-se como referencial 
teórico a perspectiva criminológica crítica feminista. Analisam-se argumentos 
favoráveis e contrários à utilização do sistema penal, mais especificamente à 
criminalização da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência, como 
meio de proteção das mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar. 
Explica-se a divergência jurisprudencial anterior à criação da Lei nº 13.641 em torno 
da tipicidade da conduta e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela sua 
atipicidade. Suscita-se a controvérsia acerca da incidência ou não da Lei dos Juizados 
Especiais sobre o crime por ele descrito. Constata-se que o sujeito passivo do crime 
é o Estado, não a mulher e que o bem jurídico tutelado é a Administração Pública, 
mais especificamente a Administração da Justiça. Sustenta-se a aplicabilidade da Lei 
nº 9.099 ao mencionado delito. Conclui-se pela inadequação da criminalização do 
descumprimento de medida protetiva de urgência à proteção das mulheres em 
situação de violência doméstica e/ou familiar. 
 
 
 
Palavras-chave: Descumprimento de medida protetiva de urgência. Criminalização. 

Lei nº 13.641. Lei Maria da Penha.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The present study elaborates on the recent changes on Law No. 11.340, published in 
August 7th, 2006 (also known as Maria da Penha Law), enacted by Law No. 13.641, 
published in April 3rd, 2018, which created a new criminal typification: the crime of 
noncompliance with emergency protective measures, which consist of a range of legal 
expedients specially conceived to protect women experiencing domestic violence. We 
investigate whether the criminalization of the aforementioned noncompliance is an 
effective and adequate method to protect women who suffer domestic and/or family 
violence. We’ll be taking the feminist critical criminology perspective as our theoretical 
reference. We’ll analyse favourable and contrary arguments towards this use of the 
penal system, more so, specifically, the criminalization of the formerly explained 
noncompliance with emergency protective measures as a means to protect women in 
situations of domestic and/or family violence. We’ll explicit the case law divergence 
previous to the creation of Law No. 13.641 in the context of the typification of the 
conduct and understanding of the Superior Court of Justice by its atypicality, as one of 
the reasons that propel the legislative innovation. We’ll also analyse the controversy 
attached to the plausibility of incidence of the ‘Law of the Special Courts’ on the 
formerly described crime. We also establish that the rule of law is the passive subject 
of the crime, and not the women themselves, and the legal property gestated is the 
Public Administration, or the exaction of justice. The applicability of the Law No. 9.099 
is maintained for this particular crime. We conclude that the inadequacy of the 
criminalization of the conduct of noncompliance with emergency protective measures 
does not prioritize the women in the situation of such domestic and/or family violence. 
 
 
 
Keywords: Noncompliance with emergency protective measures. Criminalization. Law 

No. 13.641. Maria da Penha Law.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa desenvolvida tem como tema a criminalização do descumprimento 

de medida protetiva de urgência, alteração da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 

(Lei Maria da Penha) pela Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018. Com o presente 

trabalho, se pretendeu investigar se a tipificação da referida conduta consiste em meio 

adequado e eficaz para a proteção das mulheres em situação de violência doméstica 

e/ou familiar. 

Com base nos estudos preliminares acerca da questão suscitada, foi possível 

vislumbrar alguns resultados que poderiam advir da pesquisa desenvolvida. 

De logo, verificou-se a existência de ampla fundamentação que conduz à ideia 

de que a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência 

consiste em mecanismo eficaz para garantir a proteção de mulheres submetidas à 

violência no âmbito doméstico e/ou familiar, seus familiares e as testemunhas das 

agressões, de modo que seriam tais indivíduos os favorecidos pela criminalização da 

referida conduta. 

Por outro lado, um exame minucioso no que tange ao objeto da pesquisa pode 

também embasar entendimento contrário, sustentando a desnecessidade da 

alteração legislativa, tendo em vista que a situação anterior do dispositivo normativo 

já ofereceria meios adequados e suficientes à garantia da execução das medidas 

protetivas de urgência. 

Assim sendo, constatou-se que a criminalização da conduta de descumprimento 

de medida protetiva de urgência vem na esteira de um movimento em prol da 

expansão punitiva. 

É inegável a situação de vulnerabilidade das mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar, principalmente quando considerados os diversos aspectos 

sociais derivados da desigualdade de gênero que colocam a mulher em posição 

menos favorável que a dos homens, inclusive no que tange às condições econômicas. 

Por tal motivo, tem-se defendido a utilização do sistema penal como meio de proteção 

das mulheres e de outros grupos minoritários (na acepção política do termo). 

Assim, tornou-se lugar-comum o discurso favorável à expansão punitiva, antes 

reservado a setores mais conservadores, passando a ser utilizado para a defesa dos 

interesses de grupos cujos direitos foram historicamente relegados, a exemplo dos 

negros, dos homossexuais e das próprias mulheres. 
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É neste contexto que se inserem diversas tentativas dos movimentos feministas 

de solucionar questões sociais problemáticas relacionadas à opressão de gênero por 

meio da criminalização de determinadas condutas, originando dispositivos normativos 

tais quais a Lei nº 13.641, ora analisada, que tipificou o descumprimento da medida 

protetiva de urgência. 

Em um primeiro momento, é possível identificar um avanço na inovação 

legislativa trazida pela referida lei, uma vez que originou um mecanismo adicional de 

proteção das mulheres vítimas de agressões no âmbito doméstico e/ou familiar. 

Contudo, em uma segunda análise, evidencia-se que a tendência punitivista na 

realidade serve a grupos dominantes na tentativa de conservar o status quo por meio 

da adesão das massas ao discurso populista penal. 

O Direito Penal promete a solução de todas as mazelas sociais por meio do 

punitivismo, que em realidade somente marginaliza e estigmatiza o sujeito condenado. 

Ademais, evidencia-se a seletividade do sistema penal, cuja atuação não se dá de 

maneira uniforme sobre os diversos estratos sociais, mas sim de maneira direcionada, 

voltada a um público-alvo definido conforme critérios de classe, raça, etc. 

Pretendemos perpassar todas essas questões durante o desenvolvimento da 

presente pesquisa. 

Foram empregados na presente pesquisa alguns métodos já consagrados, cuja 

utilização passa-se agora a delinear. 

Para a elaboração e o desenvolvimento do presente estudo, tem-se como ponto 

de partida a adoção do método hipotético-dedutivo, uma vez que se parte de um 

problema surgido do conhecimento prévio que se detém acerca de determinado tema, 

sendo formuladas conjecturas (hipóteses), que passarão por testes de falseamento 

ou tentativas de refutação. 

Além disso, utilizou-se o método cartesiano de análise, de modo que foi realizado 

minucioso exame dos argumentos que sustentam os posicionamentos favoráveis e 

contrários à utilização do sistema penal como meio de proteção das mulheres, a fim 

de extrair uma melhor compreensão dos fundamentos que os sustentam. 

Lançou-se mão de consulta à doutrina, nacional e estrangeira, bem como de 

consulta à jurisprudência e à legislação, vigente e revogada, nacional e estrangeira, 

razão pela qual a pesquisa é documental e bibliográfica. 

A fim de melhor abordar a problemática, partiremos da perspectiva da 

criminologia crítica feminista, que passaremos agora a analisar.  
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2 CRIMINOLOGIA E FEMINISMO 
 

Ao versar acerca da criminologia, é comum que os manuais jurídicos se limitem 

a conceitua-la, baseando-se em definições positivistas, como “exame causal-

explicativo do crime e dos criminosos” (BATISTA, 2011, p. 15). Entretanto, tal acepção 

não prevalece diante de um estudo mais amplo e aprofundado de obras 

especializadas, revelando-se reducionista por não levar em conta a evolução da 

criminologia no transcurso do tempo enquanto conjunto de saberes. 

De fato, em seus primórdios, a criminologia surgiu como uma ciência cujo objeto 

de estudo se restringia ao crime enquanto fenômeno e ao sujeito criminoso. O 

positivismo exerceu grande influência sobre a sua concepção, de modo que a opção 

pelo método causal-explicativo, em que inicialmente se embasou, derivou da busca 

pela aproximação dos métodos próprios das ciências naturais. Seu propósito era o de 

identificar relações de causalidade que explicassem a incidência do crime como 

proveniente de fatores endógenos, intrínsecos do indivíduo delinquente, como 

aspectos bioantropológicos (traços fisionômicos, constituição corporal, dimensões 

físicas, raça) e psicológicos (personalidade, síndromes, distúrbios, transtornos 

mentais, problemas cognitivos) e/ou de fatores naturais, como o clima. 

 

2.1 UMA BREVE EXPOSIÇÃO ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIMINOLOGIA 

 

Conforme Carneiro (2013/2014, p. 608-609), inicialmente a Escola Clássica do 

Direito Penal, surgida no final do século XVIII, baseando-se na ideia de Contrato Social 

difundida por Rousseau, Montesquieu, entre outros, compreendia o delito como 

prejudicial a toda a sociedade, inclusive àquele que o praticava. Portanto, a punição 

da conduta criminosa deveria ser útil à sociedade, não mais servindo à vingança do 

soberano. Desse modo, a pena deveria se voltar ao impedimento da repetição do 

delito, seja por aquele que o praticara, seja por outros indivíduos. 

Além disso, tomava como base a ideia do livre-arbítrio dos indivíduos, de modo 

que o que tornaria alguém delinquente seria o cometimento do delito. A prática do 

crime seria a única coisa que distinguiria o transgressor das demais pessoas, sendo 

todos, portanto, potenciais delinquentes. Portanto, o crime seria uma questão de 

responsabilidade individual – exceto para aqueles cuja capacidade de discernimento 
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fosse considerada limitada, como os loucos, as crianças etc. Assim, a pena também 

deveria ser proporcional ao crime praticado. 

Ensina-nos Carneiro (2013/2014, p. 609-610) que no século XIX surge a Escola 

Positiva do Direito Penal, que tinha por intuito atribuir caráter científico aos saberes 

criminológicos por meio da utilização de métodos próprios das ciências naturais. O 

discurso científico, fundado em uma suposta neutralidade axiológica, na 

imparcialidade, na universalidade, acabou por omitir o caráter social, cultural e 

histórico do sistema jurídico punitivo. 

A referida corrente de pensamento acreditava na necessidade da intervenção do 

saber médico e da participação de especialistas na identificação de indivíduos 

detentores de atavismos que determinariam o cometimento de crimes. Assim, 

rejeitava-se o pressuposto do livre-arbítrio, passando-se a adotar explicações 

deterministas para a ocorrência do delito, que seria fruto de alguma característica 

inerente ao sujeito. O indivíduo delinquente se distinguia dos demais não somente 

pela prática do delito, mas muito antes disso, por algum traço que o tornasse fadado 

à criminalidade. 

Os estudos criminológicos deixam de ter como enfoque o crime, a conduta 

transgressora e voltam a sua atenção para o sujeito criminoso. Essa categoria de 

indivíduos não deveria ser punida, uma vez que seriam doentes desprovidos da 

capacidade de controle sobre seus atos, de modo a evitar o cometimento do delito. A 

prática criminosa por parte desses sujeitos seria inevitável, de modo que esses 

indivíduos deveriam ser identificados por meio da observação de determinadas 

características e, então, neutralizados, uma vez que representavam um perigo para a 

sociedade. Preferencialmente, deveria se agir de maneira preventiva em relação a 

esses sujeitos, antes mesmo do cometimento de crimes por eles. 

Ressalte-se a importância da Escola Positiva de Direito Penal, conquanto foi 

através de sua busca pelo rigor científico que a criminologia se consolidou enquanto 

saber científico. 

Posteriormente, passou-se a também levar em conta a influência do ambiente 

social em que está inserido o indivíduo (fatores econômicos, financeiros, culturais) no 

que tange à sua inclinação e à sua tendência para a prática criminosa. 

É esse o paradigma adotado e apresentado por diversas obras que abordam a 

criminologia. O que muitos autores costumam frequentemente ignorar, desprezar ou 
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omitir por algum motivo é o posterior desenvolvimento da criminologia como ramo do 

conhecimento. 

Enquanto as primeiras teorias entendiam o crime como uma conduta reprovável, 

um desvio a ser evitado e buscavam fundar modelos etiológicos, que explicassem sua 

ocorrência, as correntes criminológicas subsequentes passaram a conceber o delito 

como uma ação a que se atribuiu valor negativo com o propósito específico de se 

exercer o controle social sobre os indivíduos. 

Segundo Carneiro (2013/2014, p. 611-612), na década de 1960, surgem 

correntes do pensamento criminológico, como a labelling approach ou Teoria do 

Etiquetamento Social que, a partir da análise histórica sobre o sistema jurídico-

punitivo, examinando o que se considera como crime, quem é considerado criminoso 

e que punição deve ser imputada aos praticantes dos delitos, chegaram ao 

entendimento de que a reprovabilidade de certas condutas não é uma característica 

intrínseca a elas, tampouco a criminalidade seria uma predisposição do indivíduo 

biológica ou socialmente determinada, mas uma qualificação, um rótulo, uma etiqueta 

atribuída a determinadas ações quando praticadas por certos sujeitos em contextos 

específicos. 

A partir dessa abordagem da criminalidade, a criminologia passou a se debruçar 

sobre como se dão os processos de criminalização, identificando a existência de uma 

seletividade do sistema penal. Essa seletividade, esse direcionamento não seria uma 

falha inesperada do sistema, mas um aspecto inerente a ele, uma característica 

deliberadamente explorada a fim de fazer incidir o controle social sobre sujeitos 

determinados. 

O processo de criminalização ocorreria em diferentes momentos, segundo 

Carneiro (2013/2014, p. 612). A denominada criminalização primária ocorreria num 

primeiro momento, o da elaboração das normas, quando são definidas as condutas 

proibidas e atribuídas diferentes sanções para cada uma delas. A chamada 

criminalização secundária, por sua vez, ocorreria quando da atuação das instituições 

oficiais de controle social, como a Polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, que 

acabariam por definir perfis de indivíduos como potencialmente perigosos, 

representando uma ameaça à sociedade, oferecendo risco aos cidadãos. 

O resultado de tais processos de criminalização são verificáveis na realidade 

fática, em que se observa que o sistema penal age mais intensamente sobre certos 

grupos, atingindo principalmente determinadas parcelas da sociedade. O perfil da 
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população carcerária é bem definido: pobre, periférico, marginalizado, negro. Os 

principais alvos do controle estatal são justamente aqueles mantidos em situação de 

desvantagem, de subordinação. Aqueles que, de algum modo, não se adequam às 

funções de subserviência a eles impostas, não se encaixam nos papeis que se espera 

deles, não se conformam ao sistema e buscam subverte-lo são considerados 

outsiders, marginais, fora do sistema, representando uma ameaça à ordem 

estabelecida, devendo, portanto, ser trazidos de volta para dentro, ou seja, mantidos 

sob controle. 

Os indivíduos que estão em posição social vantajosa, pertencentes aos grupos 

hegemônicos, dominantes, por sua vez, não teriam motivo para se insurgir contra a 

ordem social que os favorecem. Pelo contrário, é do interesse desses sujeitos a 

manutenção do status quo. Assim, as transgressões cometidas por eles não são 

consideradas uma ameaça. O sistema penal e outras instâncias de controle estatal 

não se voltam a esses indivíduos, portanto – até porque esses sujeitos são também 

aqueles no comando dessas instâncias de poder. Os processos de criminalização, 

regidos justamente pelos grupos dominantes, em suas diversas etapas, isentam, 

eximem os indivíduos privilegiados da interferência do sistema penal em suas vidas. 

Somente em caráter excepcional haverá a criminalização dos sujeitos pertencentes a 

tais grupos. Os menos favorecidos, os explorados são os que tem maior chance de 

serem privados de sua liberdade em nome da preservação da ordem. “O sistema de 

justiça criminal, portanto, a um só tempo, reflete a realidade social e concorre para a 

sua reprodução” (BARATTA, 1999, p. 41-42 apud CARNEIRO, 2013/2014, p. 612) 

Importa constatar que as estruturas e a organização social, as instituições e as 

normas que regem toda a sociedade estão imbuídas de valores próprios desses 

grupos específicos, quais sejam, os denominados grupos hegemônicos. Contudo, tais 

grupos dominantes, visando manter sua posição privilegiada e a submissão das 

massas, fazem com que seus valores sejam difundidos, permeando todos os estratos 

sociais e passando a constituir os valores predominantes de toda a sociedade. São 

justamente esses valores que sustentam, que embasam e que legitimam o sistema 

jurídico penal, inclusive nos processos de criminalização e em sua atuação seletiva. 

Assim, a criminologia passa a contar com um objeto de estudo mais amplo, que 

não mais se restringe ao crime e ao criminoso e passa a abranger também o controle 

social. Passam as ser investigadas as origens do crime não só enquanto 

comportamento influenciado por fatores de diversas naturezas, como já mencionado, 
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mas também enquanto categoria jurídica. Serão estudadas as razões para a 

criminalização de determinadas condutas em detrimento de outras, a incidência mais 

acentuada e a aplicação mais rigorosa das normas penais sobre certos grupos de 

indivíduos do que de outros, etc. 

A partir dessa compreensão é que surge a criminologia crítica, que tem como 

enfoque justamente os elementos que estariam por trás da definição legal de crime e 

que constituem a razão de ser dessa opção política. 

 

2.2 AS CORRENTES CRIMINOLÓGICAS CRÍTICAS DO SISTEMA PENAL 

 

Conforme Carneiro (2013/2014, p. 612-613), a referida mudança de paradigma 

nas ciências criminológicas serviu como substrato para o desenvolvimento da 

denominada criminologia crítica. O objeto de estudo da criminologia, que outrora fora 

o comportamento criminoso e o sujeito delinquente, passa a ser a criminalização. 

Organizam-se, então, diversas correntes teóricas em oposição ao sistema penal. 

A crítica ao sistema penal se estrutura em, basicamente, duas linhas de 

entendimento distintas. O primeiro entendimento é o de que haveria uma crise 

conjuntural reversível que deve ser solucionada para que o sistema penal restabeleça 

a sua legitimidade. Essa linha de pensamento propõe como solução para a referida 

crise o implemento de alterações, de reformas no sistema penal. “Esse modelo 

produziu muitas discussões sobre as chamadas penas alternativas ao invés de discutir 

alternativas às penas” (CARNEIRO, 2013/2014, p. 614). 

A segunda linha entende que o problema seria intrínseco ao sistema penal desde 

a sua concepção, ou seja, haveria uma crise estrutural irreversível. Conforme esse 

último entendimento, a única solução para os problemas relativos ao sistema penal 

seria a sua completa e total abolição, substituindo-o por outras formas de resolução 

de conflitos. Estamos falando do abolicionismo penal, ou melhor, dos abolicionismos, 

uma vez que, conforme Carneiro (2013/2014, p. 615-616), se tratam de correntes 

distintas que não convergem em sua totalidade no que tange aos seus fundamentos, 

projetos, métodos, etc. 

Teóricos dos abolicionismos foram capazes de perceber o sistema penal em si 

como um problema, uma vez que pune de maneira violenta, estigmatizante e 

direcionada a determinados grupos sociais, além de não gerar efeitos positivos, não 

oferecendo soluções eficazes para os conflitos. 
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2.3 O FEMINISMO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA AS CIÊNCIAS E PARA 

CRIMINOLOGIA 

 

A criminologia crítica e os feminismos surgiram em uma mesma conjuntura, qual 

seja, entre os anos 1960 e 1970, momento histórico em que afloravam movimentos 

de contracultura. 

Gomes (2014, p. 50) afirma que o século XX trouxe consigo numerosas e 

importantes transformações cujas repercussões estão, até o presente século, 

passando por processo de assimilação e incorporação pela sociedade. A estudiosa 

aponta o feminismo como “um dos movimentos mais expressivos” desse período, 

apesar de seu surgimento ter ocorrido, na verdade, no século XIX, uma vez que foi no 

século XX, especialmente a partir da década de 1960, que se deu seu momento de 

maior desenvolvimento, a sua consolidação e a afirmação de sua autonomia. 

A pesquisadora reconhece a pluralidade do feminismo, negando a possibilidade 

de sua compreensão por meio de um discurso único tendo em vista a existência de 

múltiplas linhas teóricas feministas e do caráter dinâmico do movimento. 

Segundo Gomes (2014, p. 51) o feminismo enquanto corrente teórica primeiro 

desenvolveu-se por meio da análise histórica da condição da mulher, percebendo-a 

sistematicamente atrelada a uma condição de opressão. Constatou-se que a 

discriminação da mulher não seria meramente decorrente de fatores naturais, 

biológicos, intrínsecos e sim de fatores sociais, o que faz com que a opressão das 

mulheres assuma diferentes aspectos com o passar do tempo. 

À luz das teorias feministas se desenvolveram diversas pesquisas no âmbito das 

ciências humanas, de modo que pela primeira vez as narrativas históricas passaram 

a ser compreendidas sob o prisma da condição feminina, para a qual concorrem “o 

machismo, o patriarcado e as relações de poder hierarquizante”. A partir de tais 

estudos, é forjada a categoria “gênero”, que, genericamente, remete aos papeis 

designados para cada um dos dois sexos, homens e mulheres, em nossa sociedade. 

O feminismo, enquanto teoria e enquanto práxis, permitiu a ruptura da situação 

de “afonia e invisibilidade históricas” das mulheres e a sua inserção na esfera política 

e pública. Um dos temas que é trazido à tona é o da violência contra a mulher. 

Gomes (2014, p. 52) ensina que no Brasil, desde o período imperial era possível 

observar movimentação de mulheres em busca de sua emancipação, tendo sido Nísia 
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Fernandes uma das mais proeminentes lideranças da época. Somente na década de 

1920, contudo, é que se estruturam as primeiras organizações feministas, a exemplo 

da Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF), fundada em 1922 e 

liderada por Bertha Lutz, importante sufragista que chegou a participar da elaboração 

do anteprojeto da Constituição de 1934, a qual consolidou o direito ao voto feminino. 

A autora narra que o movimento feminista brasileiro, embora abrangesse outras 

demandas, unificou inicialmente seus esforços em torno da reinvindicação do direito 

das mulheres ao voto, pois acreditavam que a aquisição de direitos políticos consistiria 

no primeiro passo para que pudessem participar da tomada de decisões e, assim, 

promover mudanças em suas realidades sociais. A luta das sufragistas foi 

fundamental para que no ano de 1933, o direito ao voto fosse conferido às mulheres 

e no ano seguinte, como já exposto, essa garantia fosse firmada em sede 

constitucional. 

Segundo Gomes, a movimentação das mulheres apaziguou-se com a conquista 

do direito ao voto feminino. Observou-se, portanto, o fenômeno a que se refere 

Carneiro (2013/2014, p. 621) de desarticulação de grupos organizados após a criação 

de uma lei que contemple a pauta perseguida em razão da ilusão do alcance 

instantâneo de transformações sociais. 

Na década de 1970, entretanto, sob a influência dos movimentos americano e 

europeu, deu-se o renascimento do feminismo no Brasil, tendo as mulheres, no 

contexto político da época, se unido a outros grupos que ofereciam resistência à 

ditadura militar no país. Porém foi em 1975, proclamado o Ano Internacional da Mulher 

pela Organização das Nações Unidas, que as mulheres alcançaram as condições 

para abertamente se organizarem. 

Conforme Gomes (2014, p. 53), o feminismo desenvolveu autonomia enquanto 

corrente teórica e enquanto movimento social organizado nos anos 1980, quando 

também se propagou, ampliando seu alcance. Nesse período também houve o 

surgimento de novas demandas e novos temas foram trazidos a debate público pela 

ação do movimento feminista. A motivação das lutas feministas era justamente a 

politização das violências sofridas cotidianamente pelas mulheres em âmbito privado 

e se traduz no lema “o pessoal é político”, frase atribuída à feminista Carol Hanisch. 

Como fora constatado por Mendes (2012, p 12) a partir de ampla análise 

bibliográfica, o Brasil não dispõe de vasto referencial teórico que trate do crime sob a 

perspectiva do gênero propriamente dito. A maior parte das obras se limita a abordar 
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o crime com outros enfoques, principalmente o de classe e, menos comumente, o de 

raça, enquadrando-se o gênero, quando muito, como um mero aditivo, não chegando 

sequer a constituir vertente distinta do pensamento criminológico. Assim, ao abordar 

o crime da perspectiva das condições materiais do proletariado, fala-se nas 

particularidades relativas à mulher proletária. Ao tratar do crime sob o aspecto da 

negritude e da discriminação racial, pontuam-se as peculiaridades concernentes à 

mulher negra. É comum, portanto, que as questões peculiares à condição feminina 

sejam colocadas como especificidades de menor importância, inseridas dentro de 

correntes criminológicas mais abrangentes. Resta, para tais questões, espaço 

diminuto. Nem sempre sequer são mencionadas, sendo geralmente esquecidas ou 

ignoradas pela maioria das obras de criminologia. 

Ensina-nos Mendes (2012) que os movimentos feministas permitiram o 

desenvolvimento de uma epistemologia e de uma metodologia próprias para a análise, 

sob a ótica do gênero, das condições sociais enfrentadas pelas mulheres nos diversos 

contextos históricos. A epistemologia e a metodologia feministas, a partir de sua 

fundação, passam a constituir instrumentos fundamentais às ciências, em especial às 

ciências sociais. A maior contribuição dos movimentos de libertação feminina talvez 

tenha sido a perspectiva de que paradigmas anteriores, que desprezavam a questão 

do gênero em suas análises e que eram tidos como universais, não davam conta de 

elucidar a realidade das mulheres por completo. O alcance de tal entendimento foi 

essencial também para suscitar dúvidas acerca de outras questões possivelmente 

ignoradas no passado, permitindo a compreensão de que tais paradigmas 

conglobantes em verdade não passavam de recortes da realidade, incapazes de 

abarcar sua totalidade.  

Conforme Facio e Camacho (1995), essa noção não deve conduzir à conclusão 

de que tais estudos devem ser descartados, uma vez que não se pode negar a 

importância dos mesmos para a explicação de diversos fenômenos de ordem social, 

política, econômica, etc. Tampouco deve-se concluir que tais análises foram 

articuladas de maneira inescrupulosa. Admite-se a probabilidade de tais estudos 

terem sido formulados de maneira séria e criteriosa, com o honesto propósito de 

constituírem teorias abrangentes, falhando, contudo, em considerar variáveis 

relevantes que, até então, comumente passavam despercebidas. Não se considera 

mais admissível, entretanto, após as contribuições trazidas por teóricas feministas, 

conceber estudos de pretensão generalista que ignoram questões inerentes à 
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realidade feminina como aptos a encerrar toda a realidade humana. Isso significaria 

uma negação da humanidade das mulheres. 

Segundo Mendes (2012), a epistemologia feminista permite a compreensão de 

que nenhuma teoria é capaz de dar conta de todos os aspectos que compõem a 

realidade humana. Partindo desse pressuposto, as feministas estudiosas das 

questões de gênero não se posicionam como indivíduos neutros e abstratos e sim de 

sujeitos concretos, inseridos em determinado contexto histórico, político, social, 

econômico e cultural. Mais especificamente, as pesquisadoras feministas se colocam 

como produto de uma sociedade em que prevalece uma relação de dominação e de 

subordinação, submissão entre homens e mulheres respectivamente. Assim, as 

teóricas feministas não buscam escamotear ou omitir suas vivências pessoais 

enquanto mulheres com a pretensão de conferir uma suposta neutralidade e, 

consequentemente, maior credibilidade a suas análises. Ao contrário, buscam 

contextualizar a perspectiva a partir da qual tecem suas análises expondo sua 

“condição de exploração, de discriminação, de alienação, de exclusão etc.” 

(BANDEIRA; SIQUEIRA, 1997, p. 270). 

Desse modo, assevera Mendes (2012) que a epistemologia e a metodologia 

feministas hoje não só podem como devem ser utilizadas como valiosos instrumentos 

de análise quando da investigação científica dos mais diversos temas que possam 

envolver questões de gênero. No âmbito da criminologia, não deve ser diferente, 

podendo a epistemologia servir à elucidação de inúmeras questões criminológicas 

concernentes ao papel da mulher, seja como vítima do delito, seja como agente 

criminosa. 

Chega-se a um ponto crítico: a necessidade de um estudo criminológico 

autônomo com enfoque nas questões de gênero. É aí que se verifica a importância de 

uma criminologia feminista. 

Somente a partir de estudos criminológicos de orientação feminista tornou-se 

possível a elaboração de uma visão crítica que compreende as problemáticas 

envolvidas na relação mulher-crime. Enfatiza Mendes (2012), contudo, que a 

criminologia feminista é um amplo campo de discussões e debates, não se tratando 

de uma corrente de pensamento única e homogênea. Assim, as diversas análises 

oriundas da ciência criminológica de viés feminista não necessariamente produzem 

resultados convergentes. 
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Talvez a explicação para tal divergência resida justamente numa questão 

preponderante no que tange à produção do conhecimento: todo saber é derivado de 

um contexto social, uma vez que produzido por sujeitos intrinsecamente sociais. 

Portanto, reconhecida a dimensão múltipla e diversa da individualidade humana, 

assim também deve ser compreendida a variedade de perspectivas acerca de um 

mesmo tema. 

Embora haja elementos em comum entre todos os seres humanos, ou mais 

especificamente, entre todas as mulheres, não se pode deixar de levar em 

consideração as inúmeras outras variáveis que compõem a experiência humana única 

de cada um dos indivíduos desse mesmo gênero (classe, raça e orientação sexual, 

apenas para citar alguns exemplos). 

Conforme Carneiro (2013/2014, p. 616), os feminismos – que assim como os 

abolicionismos constituem linhas teóricas múltiplas e heterogêneas – também tecem 

críticas ao sistema penal. Os feminismos possibilitaram à ciência a superação do 

paradigma da neutralidade e do distanciamento entre o sujeito cognoscente e o objeto 

cognoscível. Por meio dos estudos feministas, restou demonstrada a impossibilidade 

de abstração total da subjetividade do pesquisador na sua produção intelectual, por 

mais bem-intencionado que seja o estudioso. Essa constatação se dá a partir da 

análise de estudos e pesquisas nos mais diversos campos científicos que 

historicamente omitiram e negligenciaram a perspectiva das mulheres em suas 

narrativas. 

A distinção da visão feminista em relação à visão positivista de ciência decorre 

justamente da referida compreensão alcançada por meio dos feminismos acerca da 

influência do ponto de vista do sujeito pesquisador na análise dos dados de sua 

pesquisa. A partir do reconhecimento dessa influência, os feminismos passaram a 

considerar fundamental situar o sujeito pesquisador a fim de melhor entender sua 

perspectiva acerca dos fenômenos sociais. Os estudos feministas têm como intuito 

analisar os efeitos da atribuição e da imposição de papeis e funções aos indivíduos 

de acordo com seu sexo sobre a estrutura e as relações sociais. Para Carneiro 

(2013/2014, p. 616) os feminismos devem ser considerados em suas duas facetas 

indissociáveis: enquanto teorias e enquanto movimentos sociais. Os feminismos em 

geral enxergam como necessária a junção entre teoria e prática, entre os estudos e a 

militância, entre as pesquisas e a práxis. 
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Os feminismos, assim como as correntes crítico-criminológicas anteriormente 

examinadas, também tecem críticas ao sistema penal. Segundo Carneiro (2013/2014, 

p. 617-618) as criminologias feministas entendem o sistema penal como uma das 

instâncias de controle das mulheres e de seu comportamento. O sistema penal não 

escaparia às representações e às convenções sociais sobre homens e mulheres. 

Haveria uma expectativa social em torno de como os indivíduos do sexo feminino 

normalmente deveriam agir e o sistema penal, nos processos de criminalização, 

atuaria de modo a reprimir condutas que não se adequem ao que se espera das 

mulheres. O sistema penal age, portanto, no controle e na manutenção de padrões de 

comportamento. 

Os feminismos permitiram a compreensão de que a imposição de expectativas 

sociais baseadas no sexo do indivíduo é nociva especialmente às mulheres que se 

encontram em situação de desvantagem em relação aos homens, existindo uma 

verdadeira hierarquia entre os gêneros. Como já mencionado, o sistema penal 

fomenta uma espécie de círculo vicioso e no caso da opressão feminina, não é 

diferente, vez que reflete a ordem social e os estereótipos machistas difundidos na 

sociedade ao tempo em que concorre para a sua reprodução. 

Um dos exemplos de como o sistema penal pode agir de maneira a reproduzir 

as representações machistas disseminadas na sociedade é o tratamento das 

mulheres vítimas – não apenas, mas principalmente – de crimes que envolvem 

violência de gênero (crimes sexuais, feminicídio, violência doméstica e/ou familiar, 

etc.). Constata Carneiro (2013/2014, p. 618) que é corriqueiro que durante o processo 

penal, a conduta da mulher que foi sujeito passivo desses delitos passe a ser 

analisada. A mulher, de vítima, passa, então, à condição de investigada, de acusada. 

Não raro se questiona se a mulher concorreu para a ocorrência do crime e esse juízo 

de valor se baseia justamente no referido padrão de comportamento esperado de 

mulheres decentes. 

Por outro lado, por meio dos estudos feministas, se identificou ao longo da 

história uma tendência relativa à posição das mulheres na sociedade. Em geral, a elas 

é reservado o âmbito privado das relações sociais. Conforme Galvão (2016) a divisão 

sexual do trabalho que subsiste até os presentes dias em maior ou menor grau nas 

diversas partes do globo foi um dos fatores preponderantes na origem da 

desigualdade entre os homens e as mulheres, limitando estas últimas, em razão de 

sua função reprodutora, às relações familiares e restringindo-as ao ambiente e às 
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tarefas domésticos. Assim foram designados os espaços concernentes aos dois 

sexos. Às mulheres, a casa. Aos homens, o mundo. Cabia aos homens as grandes 

conquistas e, assim, eles saíam com o intuito de “ganhar a vida”. As mulheres, por 

sua vez, deveriam prestar o devido suporte aos seus maridos, cuidando dos lares e 

da prole. 

O âmbito público das relações foi, portanto, historicamente dominado por 

homens, sendo um espaço negado às mulheres. Partindo desse pressuposto, as 

criminologias feministas compreendem que, embora se reconheçam as mazelas do 

sistema penal, abdicar de sua instrumentalização para a defesa dos direitos das 

mulheres significaria corroborar para a manutenção da situação atual, em que o 

controle social sobre as mulheres é exercido no âmbito privado, inclusive por meio da 

violência de seus parceiros, sem a intervenção estatal. 

Conforme Carneiro (2013/2014, p. 624), ao abrir mão de ocupar o âmbito público 

das relações sociais e de se apropriar do sistema penal como meio de garantia de 

seus interesses, as mulheres e as minorias em geral estariam tornando esses 

importantes espaços políticos um terreno indisputado para a livre e desimpedida 

atuação dos grupos hegemônicos e dos setores mais conservadores da sociedade. 

Por isso, desde a década de 1980, observou-se o desenvolvimento de um movimento 

em defesa da incidência mais rigorosa do sistema penal contra os grupos dominantes 

e contra as violações aos direitos dos mais vulneráveis, que Karam (1996) denominou 

de “esquerda punitiva”. 

 

2.4 TENSÕES ENTRE A CRIMINOLOGIA CRÍTICA E A CRIMINOLOGIA FEMINISTA 

 

Carneiro (2013/2014, p. 619) nos ensina que no âmbito das criminologias 

feministas, podemos identificar duas linhas de pensamento: i) uma favorável em maior 

ou menor grau à utilização do sistema penal para a defesa dos interesses das 

mulheres e ii) outra totalmente contrária não só à sua utilização, mas também à sua 

própria existência. 

Os feminismos abolicionistas argumentam que o sistema penal, uma vez que 

reflete as relações sociais vigentes, corrobora com representações e concepções 

sexistas, reproduzindo e reiterando estereótipos referentes aos gêneros. Assim, além 

de reforçar o controle sobre o comportamento da mulher, que deve se adequar ao 

padrão esperado, fortalece a figura da damsel in distress (donzela em apuros), ou 
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seja, a imagem da mulher como uma vítima indefesa e dependente da proteção 

masculina para a sua salvação. No caso, o Estado, instituição imbuída de valores 

machistas e predominantemente masculina, faria as vezes do cavaleiro de armadura 

montado no cavalo branco. É comum também, segundo Carneiro (2013/2014, p. 621), 

que no âmbito do sistema penal seja feito pouco caso das denúncias de violência 

contra as mulheres, seja porque sua palavra é mais comumente descreditada, seja 

porque certas violações a seus direitos são justificadas e toleradas pela sociedade. 

Por essas razões, entende-se que o sistema penal revitimiza as mulheres e a sua 

utilização não as beneficia. 

Além disso, conforme Carneiro (2013/2014, p. 620), os feminismos abolicionistas 

defendem que a reforma do sistema penal não extingue um de seus principais 

problemas, qual seja o seu caráter punitivo, de modo que os esforços deveriam ser 

direcionados para a sua abolição e para o desenvolvimento de formas mais 

adequadas e eficazes de resolução de conflitos. 

Carneiro (2013/2014, p. 621) aponta ainda para alguns efeitos negativos da 

criação de leis penais que visam garantir direitos das minorias. Um deles seria a 

desmobilização dos grupos que teriam se organizado em torno das pautas 

contempladas pela lei. Isso ocorreria em razão de uma “falsa impressão de mudança 

social imediata, de direitos conquistados”. A questão é que a mera criação da lei não 

é garantia de sua efetiva aplicação. Além disso, a aplicação da lei pode trazer 

consequências indesejadas, decorrentes da seletividade do sistema penal, como a 

sua maior incidência sobre determinados grupos. Assim, o sistema penal, mesmo ao 

punir os homens sob o pretexto de garantir a proteção das mulheres, continua 

selecionando homens pobres, negros, marginalizados, periféricos. 

Alguns dados acerca do sistema penitenciário brasileiro e do perfil da população 

carcerária apontam para tal direcionamento sistema penal contra grupos mais 

vulneráveis socialmente. Com a atualização do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias – INFOPEN de junho de 2016, foi possível obter dados 

sobre a raça, cor ou etnia de 72% (setenta e dois por cento) da população prisional 

total. Dentre os indivíduos incluídos nessa amostra, 64% (sessenta e quatro por cento) 

foram registrados como negros (pretos ou pardos). Na população brasileira total acima 

de 18 anos, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD de 

2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 53% (cinquenta e três 
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por cento) se autodeclararam negros (pretos ou pardos), indicando a sobre-

representação deste grupo populacional no sistema prisional. 

Ainda por meio do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – 

INFOPEN de junho de 2016, no que tange à escolaridade, foram obtidas informações 

quanto a 70% (setenta por cento) da população prisional brasileira. A análise dessa 

amostra revela que, dentre os indivíduos abarcados, aproximadamente 51% 

(cinquenta e um por cento) têm ensino fundamental incompleto, 15% (quinze por 

cento) têm ensino médio incompleto, 14% (catorze por cento) têm ensino fundamental 

completo, 9% (nove por cento) têm ensino médio completo, 6% (seis por cento) são 

alfabetizados sem cursos regulares, 4% (quatro por cento) são analfabetos e 1% (um 

por cento) tem ensino superior incompleto. Percentuais inferiores a 1% (um por cento) 

dos indivíduos da amostra possuíam ensino superior completo ou grau de instrução 

mais elevado. Esses dados demonstram a prevalência de um baixo grau de 

escolaridade entre as pessoas privadas de liberdade no Brasil. 

Ensina-nos Carneiro (2013/2014, p. 622) que dentre as linhas de pensamento 

favoráveis à utilização do sistema penal, estão os minimalismos, correntes teóricas 

que podem ser divididas em dois tipos: o minimalismo como um fim em si mesmo e o 

minimalismo como meio. O primeiro teria como finalidade instituir reformas no sentido 

de reduzir o âmbito de incidência do direito penal à proteção de um núcleo mínimo de 

bens jurídicos, evitando a sua interferência excessiva na esfera de liberdades do 

indivíduo. O último defende a diminuição do campo de atuação do sistema penal como 

uma forma de transição para a sua abolição, que seria o verdadeiro objetivo a ser 

alcançado. 

Os feminismos minimalistas, conforme Carneiro (2013/2014, p. 622-623) têm em 

comum a defesa da utilização do sistema penal, mesmo reconhecendo os seus 

inúmeros defeitos, para a garantia dos direitos das mulheres por entender que elas se 

encontram em posição de desvantagem em relação aos homens. A ideia seria lançar 

mão do sistema penal não com o intuito de solucionar a desigualdade de gênero, uma 

vez que se trata de problema complexo que vai além das questões jurídico-penais, 

mas a fim de atenuar minimamente o grande desnível entre homens e mulheres 

presente nos mais diversos contextos sociais. 

Enquanto muito se critica o sistema penal e se defende a sua abolição, olvida-

se que em geral as mulheres ainda sequer são propriamente incluídas e abarcadas 

por esse sistema, que negligencia as questões de gênero, limitando-as ao âmbito 
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privado. Assim, antes de se preocupar com as pautas abolicionistas, as mulheres 

ainda enfrentam a questão da sua inclusão no sistema penal. 

Um ponto crucial apontado por Carneiro (2013/2014, p. 623) e que muitas vezes 

parece ser ignorado pelos abolicionistas é que, enquanto se incentiva a organização 

e a luta dos trabalhadores em prol da tutela de seus direitos, o mesmo apoio não 

parece ser direcionado à luta de outros grupos em busca da defesa de seus 

interesses, como é o caso das mulheres fazendo uso do sistema penal para a garantia 

de suas demandas. 

Observa-se que os diversos grupos sociais concentram seus esforços em torno 

de pautas distintas, de interesses diferentes. Assevera Carneiro (2013/2014, p. 624) 

que não só é impossível que um movimento social dê conta de abarcar os interesses 

de todos os grupos sociais existentes, até porque muitas vezes conflitantes, como 

seria contraproducente fazê-lo, de modo que os diferentes sujeitos elegem pautas 

prioritárias, se organizam ao redor delas e agem de modo a tentar alcança-las. Trata-

se de uma limitação própria dos movimentos sociais. Assim, não se pode exigir das 

mulheres feministas que se preocupem em resolver todos os problemas existentes. 

Aos feminismos minimalistas interessa o sistema penal como meio de trazer a 

público a discussão acerca das questões de gênero, historicamente negligenciada e 

adstrita ao âmbito privado. Não consiste em preocupação dos feminismos 

minimalistas, ao menos em um primeiro momento, os impactos negativos do sistema 

penal sobre determinados grupos sociais, visto que as mulheres sequer são 

abarcadas por ele. 

Segundo Carneiro (2013/2014, p. 624), para os feminismos minimalistas, é 

fundamental a ocupação, a apropriação por parte das mulheres do sistema penal, 

visto que o seu abandono somente faria com que tais estruturas permanecessem sob 

o comando de grupos hegemônicos e a orientação de seus valores morais. Renegar 

o sistema penal significa privar da tutela estatal determinadas questões. No caso das 

questões de gênero, a ausência da intervenção estatal significa deixar as coisas como 

estão, ou seja, restritas ao âmbito privado, excluídas da esfera pública e regidas pelos 

valores fundantes da sociedade patriarcal. Assim, sem a interferência do Estado, 

continuariam as agressões contra as mulheres e a sua dominação pelos homens. 

Ainda conforme Carneiro (2013/2014, p. 625), a demanda pela regulamentação 

penal das questões de gênero não tem como principal finalidade a sanção e a punição 

e sim a ampla disseminação das discussões acerca dessa problemática na mídia e 
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nos diversos estratos sociais a partir de sua inclusão no ordenamento jurídico e seu 

reconhecimento nos discursos oficiais. Diante da dessensibilização da sociedade para 

as questões de gênero, a sua abordagem jurídico-penal teria a função simbólica de 

fazer cessar a complacência e a transigência para com violações aos direitos das 

mulheres. 

Segundo Carneiro (2013/2014, p. 625), quando o Direito Penal para de 

negligenciar e passa a dar a devida importância às questões de gênero, deixando de 

corroborar para o silenciamento de mulheres em situação de violência e passando a 

dar voz a elas, a sociedade passa a ter dimensão do problema, antes ignorado ou 

subestimado. O que se espera da regulamentação penal das questões de gênero, por 

fim, é a gradual reforma do sistema penal por meio da alteração e da substituição de 

seus valores fundantes, fazendo com que se adeque à função de atenuar 

desigualdades. 

Não se pode deixar de pontuar que, como ensina Carneiro (2013/2014, p. 625), 

por mais que haja outras formas de resolução de conflitos, como frequentemente 

suscitado pelos abolicionistas, nos casos de relações permeadas por violência deixar 

de recorrer ao sistema penal é uma escolha grave e perigosa, que pode acabar pondo 

em risco a vida e a integridade física das vítimas. Parece-nos inaceitável, do ponto de 

vista ético, tratar desses casos de maneira leviana, por isso deve-se ter em mente que 

a opção por outros meios de resolução de conflitos que não a utilização do sistema 

penal pode acabar, em alguns casos, servindo apenas para abafar casos de violência, 

omitindo e ocultando o verdadeiro número de ocorrências de agressões desse tipo. 

Carneiro (2013/2014, p. 626) entende que um dos principais impasses entre os 

feminismos abolicionistas e os feminismos minimalistas se mantém em razão do parco 

conhecimento de que dispomos acerca do impacto do sistema penal nas relações 

sociais. Enquanto os feminismos abolicionistas afirmam não haver comprovação 

alguma de que a criminalização de uma determinada conduta importe na redução de 

sua incidência, os feminismos minimalistas, por sua vez, defendem a regulamentação 

penal sob o argumento de que ela exerceria uma importante função simbólica, dando 

relevo e visibilidade a questões sociais tradicionalmente desprezadas. 

Apesar das divergências, é importante não perder de vista que os feminismos 

abolicionistas e os feminismos minimalistas não são opostos, sendo possível 

identificar alguns pontos de convergência entre suas pautas enquanto movimentos 

sociais. Parece ter sido o caso da descriminalização do adultério, tipo penal que 
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figurou no art. 240 do Código Penal de 1940 até o ano de 2005, quando foi revogado 

pela lei nº 11.106. Parece também ser o caso da descriminalização do aborto, 

demanda comum dos dois movimentos. 

A questão central que jamais se pode perder de vista é que, como ensina 

Zaffaroni (1991, p. 112), como partidários de movimentos contra-hegemônicos, 

críticos do sistema penal vigente e defensores dos interesses de grupos oprimidos, é 

inadmissível por parte dos minimalistas e dos abolicionistas que o embate em razão 

de divergências teóricas leve à ausência de ações conjuntas, pois trata-se de uma 

atitude contraproducente que importa no desvio da atenção e dos esforços de 

questões de primeira ordem – problemas no sistema penal identificados e apontados 

por ambas as linhas – para questões secundárias. 

Do ponto de vista ético, é possível vislumbrar uma responsabilidade de cunho 

moral por parte desses movimentos para com os grupos minoritários, de modo que se 

entende como inaceitável a inércia ou a demora de agir e como premente e necessário 

um plano de alinhamento estratégico de ações coordenadas entre as duas linhas 

teóricas. 

Galvão (2016) pontua que os movimentos feministas são frequentemente 

criticados pela demanda da intervenção penal para fins de defesa de seus interesses. 

Segundo a autora, essa crítica se fundamenta em um suposto desconhecimento por 

parte das feministas das mazelas do sistema penal. 

Andrade (1999, p. 111) vislumbrava um distanciamento entre os movimentos 

feministas e as teorias críticas do Direito e do sistema penal no cenário brasileiro. A 

pesquisadora observava no Brasil tanto pouca abertura para as teorias feministas e 

crítico-criminológicas quanto parca produção conforme tais linhas. Além disso, 

percebia como insuficiente o diálogo entre as duas correntes quando o assunto era 

visão acerca das políticas criminais. 

Tanto Galvão (2016) quanto Andrade (1999, p.110-111) reconhecem que não é 

possível se falar em um movimento feminista único, uno. As estudiosas compartilham, 

portanto, da compreensão de que se observa, na verdade, uma pluralidade de 

movimentos feministas, pautados em diferentes premissas, atuando em diversas 

frentes por meio de variadas estratégias. 

Assim, Galvão (2016) assevera que não necessariamente o feminismo ignora os 

problemas relacionados ao sistema penal, como a sua maior inclemência contra 

determinados grupos. A autora demonstra que há determinados movimentos 
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feministas, como o denominado “feminismo popular”, vertente de concepção marxista, 

que entendem o sistema penal como uma agência de controle que integra a estrutura 

do Estado, que, por sua vez, seria um “instrumento de dominação de uma classe sobre 

outra” (NAVES, 2008 apud GALVÃO, 2016). 

A autora reconhece que os avanços advindos das batalhas travadas pelos 

movimentos feministas beneficiam muito mais as mulheres pertencentes à classe 

social dominante, frequentemente até em detrimento de mulheres pertencentes à 

classe opositora. 

Embora certas conquistas dos feminismos não representem grande 

transformação na vida de mulheres da classe oprimida ou até mesmo importem em 

piora ou agravamento de sua situação, significando a ampliação da desigualdade 

existente entre as mulheres de classes sociais distintas, a desistência e o abandono 

do combate ao machismo não parecem ser a saída. Para Galvão (2016), não se 

justifica o imobilismo perante a desigualdade de gênero sob o fundamento de que se 

deve primeiro concentrar os esforços na derrocada do sistema de exploração de uma 

classe por outra para só então realizar o combate ao machismo. Segundo a autora, 

trata-se de um “erro histórico da esquerda” que representa negligência para com 

aquelas que representam mais da metade dos sujeitos que são os protagonistas por 

excelência da luta contra as desigualdades sociais, qual seja, as mulheres da classe 

trabalhadora. 

Galvão (2016) assevera a necessidade e a importância de traçar a distinção 

entre os crimes patrimoniais e os crimes cometidos contra o sujeito oprimido pelo 

sujeito pertencente ao grupo dominante. A estudiosa chama a atenção para o fato de 

que é comum que tal diferenciação não seja feita pelas correntes teóricas de rechaço 

ao sistema penal, tratando-os de maneira uniforme em suas críticas, o que não 

corresponde à realidade das particularidades dessas duas espécies de delito. 

Conforme Galvão (2016), os crimes patrimoniais seriam respostas dos 

indivíduos contra a “violência estrutural praticada pelo Estado contra eles: a negação 

da satisfação às suas necessidades”. O sujeito ativo dessa espécie de delito teria 

recorte de classe – e, principalmente no contexto brasileiro, de raça – definido, 

portanto. Os crimes cometidos contra sujeito oprimido por sujeito pertencente ao 

grupo dominante, por sua vez, teriam natureza diversa. Tratando especificamente dos 

crimes que envolvem violência de gênero, a autora afirma que o seu cometimento não 
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estaria adstrito a um segmento social, estando presente em todas as camadas da 

sociedade. 

Galvão (2016) tece crítica aos abolicionismos, pois enquanto insistem no 

problema da seletividade e do recorte de classe e de raça quanto ao sujeito 

criminalizado como fundamento do rechaço ao sistema penal, ignoram que, quando 

falamos em crimes que envolvem violência de gênero, as mulheres que mais fazem 

uso do sistema penal para a defesa de seus direitos também são pertencentes aos 

segmentos sociais mais vulneráveis, conforme constatado por Montenegro (2015). 

Campos e Carvalho (2011, p. 164-165) já haviam verificado que as mulheres vítimas 

de violência doméstica e familiar tem um perfil bem definido, composto, 

majoritariamente, por mulheres pobres. Tal constatação robustece a crítica elaborada 

por Galvão (2016). 

De fato, é possível verificar na realidade fática a maior incidência da violência 

sobre mulheres pertencentes a grupos socialmente mais vulneráveis. É o que se 

observa a partir da comparação entre os dados sobre homicídios de mulheres brancas 

e de mulheres negras no Brasil (WAISELFISZ, 2015). Entre 2003 e 2013, o número 

absoluto de homicídios de mulheres brancas caiu de 1.747 para 1.576, o que 

representou uma redução de 9,8%. Essa mesma tendência não se observou no 

tocante ao número de homicídios de mulheres negras que, pelo contrário, sofreu um 

aumento de 54,2% no mesmo período, passando de 1.864 para 2.875 ocorrências. 

Quando são considerados os números de homicídios a cada 100 mil mulheres, 

verificamos que a taxa de homicídios entre mulheres brancas era de 3,6 por 100 mil 

em 2003, caindo para 3,2 por 100 mil em 2013, o que representou uma diminuição de 

11,9%. Já a taxa de homicídios de mulheres negras foi de 4,5 por 100 mil em 2003 

para 5,4 por 100 mil em 2013, o que representou um crescimento de 19,5%. 

Verifica-se, ainda, que em 2003, morriam assassinadas 22,9% mais mulheres 

negras do que mulheres brancas. Esse índice foi crescendo progressivamente ao 

longo dos anos até que em 2013, constatou-se que morriam assassinadas 66,7% mais 

mulheres negras do que mulheres brancas. 

Galvão (2016) sustenta a função simbólica da pena, defendendo, portanto, que 

a criminalização de uma determinada conduta e a imputação de sanção pelo seu 

cometimento serviriam para reafirmar as normas vigentes e os valores que as 

fundamentam diante de sua violação pela prática da infração criminal. 
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Para Andrade (1999, p. 112), os movimentos criação de novos tipos penais que 

surgem na Europa e no Brasil, ambos nos anos 1980, se distinguem. Segundo a 

pesquisadora, enquanto os movimentos europeus se fundamentariam na mencionada 

função simbólica da pena, os movimentos brasileiros pareciam se basear na busca 

pela punição. 

Andrade (1999, p. 107) entende a crescente demanda pela intervenção penal 

como um reflexo do que ela identifica como uma crise do modelo jurídico vigente, que 

confia ao Direito a resolução de todos os problemas sociais. 

Galvão (2016) questiona a possibilidade de, numa sociedade como a brasileira, 

que enxerga a punição como solução para a maior parte dos problemas sociais, 

suscitar questionamentos acerca da violência de gênero – questão cujo tratamento 

historicamente foi adstrito ao âmbito privado e conduta em certa medida ainda 

legitimada socialmente – de outro modo que não por meio da sua criminalização. 

Para a estudiosa, a criminalização de uma conduta considerada normal, natural 

pela sociedade enseja discussões e debates sobre a admissibilidade do referido 

comportamento. Ademais, os movimentos feministas, a partir da conquista da 

tipificação da conduta, passam a contar com maior abertura e apoio por parte da 

sociedade para sustentar outras reivindicações. 

Esse entendimento acerca dos efeitos da criminalização de uma conduta que 

ofende direitos das mulheres vai no sentido oposto de um dos argumentos contra a 

utilização do sistema penal sustentados pelos feminismos abolicionistas e 

apresentado por Carneiro (2013/2014, p. 621). A pesquisadora pontua que “após a 

criação de uma lei, há sempre uma desmobilização dos grupos de pressão que 

lutaram por ela, pois seu sancionamento dá a falsa impressão de mudança social 

imediata, de direitos conquistados”. 

Galvão (2016), por outro lado, chama a atenção para o fato de que não são as 

mulheres organizadas que suscitam demandas criminalizadoras. O que efetivamente 

ocorre é que as demandas suscitam a organização das mulheres, as mulheres se 

organizam em torno de determinadas pautas. 

A autora também destaca a necessidade de antes de propor e sustentar 

transformações sociais, promover uma mudança na percepção dos indivíduos sobre 

determinadas condutas, fazendo-os questionar sobre a sua aceitabilidade. Seria uma 

forma de “preparar o terreno” para que as propostas transformadoras sejam melhor 

aceitas e recebam de sociedade o apoio necessário à sua implementação. 
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Destarte, a criminalização seria uma maneira de atribuir valor negativo a 

determinada conduta que goze de certa legitimação social. Objetiva-se, com a 

alteração do juízo axiológico acerca de certo comportamento, abrir o caminho para a 

mobilização dos atores sociais em torno de ações com efetivo poder transformador. 

Para Galvão (2016), não seria, portanto, uma mera “investida a favor da expansão 

penal” ou “uma ação meramente ‘punitivista’”, como pretende a crítica criminológica. 

Baratta (1993, p. 51) assevera que a utilização do sistema penal não representa 

uma efetiva solução dos problemas sociais ao tempo em que também reconhece a 

sua função simbólica. Para o autor, sob circunstâncias específicas, como em uma 

conjuntura de violações sistemáticas e constantes aos direitos de determinado grupo 

social, a intervenção penal pode representar a reafirmação de tais direitos, que vinham 

sendo há muito tempo desrespeitados sem consequências para os ofensores. 

Andrade (1999, p. 106) apontou a existência de uma crise de legitimidade do 

sistema penal, entendido enquanto conjunto de agências estatais responsáveis pelo 

exercício do controle da criminalidade, no Brasil. Segundo a autora, é comum que, 

pelo fato de ser o sistema penitenciário a parte integrante desse complexo que 

apresenta os sintomas mais evidentes de sua degradação, seja alcançada a errônea 

percepção que leva à “redução da crise do sistema penal como um todo à crise do 

(sub)sistema penitenciário”. Contudo, a pesquisadora assevera que se trata de uma 

crise generalizada, que atinge não somente o sistema penitenciário, mas o sistema 

penal por inteiro, com todos os seus componentes. 

Para Andrade (1999, p. 107), a referida crise de legitimidade do sistema penal é 

um reflexo de “uma crise mais ampla”, que se relaciona com a difundida visão do 

Direito como o campo em que se encontram as respostas e as soluções para todos 

os problemas sociais. 

Segundo Andrade (1999, p. 106), o sistema penal prometia o alcance de 

determinadas metas, como a proteção de bens jurídicos, o combate à criminalidade 

através da retribuição e da prevenção geral e especial e uma aplicação igualitária das 

penas. A sua crise restou evidenciada tanto no plano teórico quanto no plano empírico 

justamente a partir do descumprimento de tais promessas. 

A autora narra que, ainda assim, subsistiria a legitimação do sistema penal pelo 

discurso oficial proferido por autoridades e por uma crescente demanda por sua 

utilização. Assim, no Brasil, conviveriam – basicamente – duas linhas teóricas 

contrárias em matéria de política criminal: de um lado, um movimento em prol da 
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redução do sistema penal ou do minimalismo penal (pauta também conhecida como 

Direito Penal mínimo, que defende a redução do rol de condutas criminalizadas a um 

núcleo restrito) que sustenta pautas como a descriminalização, a despenalização e a 

descarcerização e do lado oposto, um movimento favorável à expansão do sistema 

penal. 

Inseridas em um mesmo movimento, o expansionista, Andrade (1999, p. 107-

108) identifica pelo menos três demandas criminalizadoras distintas: uma demanda 

direcionada contra a chamada “criminalidade do colarinho branco”, que visa fazer com 

que o sistema penal passe a atingir não somente os pobres, como o que se tem 

observado, mas também os ricos, uma demanda partindo do que a autora denomina 

“novos movimentos sociais” e no qual inclui o feminismo e uma demanda regida pelo 

movimento de “Lei e Ordem”. 

A pesquisadora demonstra que a coexistência de linhas de defesa da redução e 

da ampliação do sistema penal é apenas aparentemente contraditória, uma vez que 

as distintas demandas parecem ter uma origem comum, sendo todas elas oriundas 

da mencionada crise. Assim, buscando a solução para a crise do sistema penal e no 

intuito de restituir sua legitimidade, os distintos movimentos adotam estratégias 

igualmente diversas: enquanto o movimento minimalista tenta implementar reformas 

que aparem os excessos do sistema penal, o movimento expansionista, pelo contrário, 

pretende fortalece-lo, enrijece-lo e amplia-lo. 

Andrade (1999, p. 108-109) percebe a movimentação do feminismo em dois 

sentidos: ao tempo em que, por um lado, demanda a descriminalização de condutas 

(como o aborto) que consideram tipificadas como crime em nome do controle do 

comportamento feminino com base em padrões e concepções machistas, por outro 

também demanda a criação de novos tipos penais e o agravamento das penas 

atribuídas a crimes relacionados a condutas que ofendam direitos das mulheres. 

Assim, a autora enxerga o movimento feminista como plenamente inserido na 

aparente ambiguidade referente à política criminal no Brasil. 

Andrade (1999, p. 109-112) entende que, por trás do que ela denomina de “dupla 

via do movimento feminista”, haveria “um duplo condicionamento: um 

condicionamento de ordem histórica e um condicionamento de ordem teórica. O 

condicionamento histórico [...] diz respeito à própria história do movimento feminista 

no Brasil”. Segundo a autora, o feminismo desempenhou no Brasil papel fundamental 

na publicização das questões relacionadas aos interesses das mulheres, aos seus 
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direitos e às diversas formas de violência contra elas. Assim, teria sido o movimento 

feminista responsável por lançar luz sobre determinados temas antes pouco 

discutidos e fomentar o debate sobre eles. Além disso, o feminismo evidenciou formas 

de discriminação contra as mulheres, agressões e violações aos seus direitos que 

antes passavam despercebidas ou que eram encobertas, tendo seu tratamento 

adstrito ao âmbito privado. Essa revelação acabou por expor também o problema da 

impunidade das violências contra as mulheres. 

Tudo isso fez com que o movimento feminista exigisse que as questões 

relacionadas à violência de gênero passassem a ser tratadas como um problema de 

ordem pública, não mais como um problema de ordem meramente privada. Ademais, 

passaram também a reivindicar a ação do sistema penal, a intervenção penal nos 

conflitos, no intuito de garantir a severa e rigorosa punição dos agressores e a efetiva 

proteção dos direitos das mulheres. O movimento feminista passou, em síntese, a 

demandar o que Andrade (1999, p. 110) denomina de “publicização-penalização do 

privado”. 

Já o condicionamento teórico a que se refere a autora guarda relação com o 

desenvolvimento das correntes criminológicas crítica e feminista no Brasil. Andrade 

(1999, p. 111) constata que tanto a criminologia crítica quanto a criminologia feminista 

não foram muito bem aceitas no país. Ressalta, além disso, a diminuta produção 

criminológica crítica e feminista. A pesquisadora destaca, sobretudo, a escassez de 

diálogo entre as duas correntes teóricas. Para ela, o distanciamento em relação às 

teorias criminológico-críticas estaria na raiz da demanda do movimento feminista pela 

ação do sistema penal. 

Andrade (1999, p. 112) vislumbra por trás da demanda pela utilização do sistema 

penal a pretexto da proteção das mulheres uma busca pela punição dos agressores e 

pela retribuição das violências sofridas diante da impunidade verificada. Estaríamos 

diante da reação de um grupo oprimido contra a opressão historicamente perpetuada. 

Para a estudiosa, a busca pela punição é a marca distintiva que diferencia os 

movimentos criminalizadores dos anos 80 do Brasil dos europeus, que, por sua vez, 

se baseariam na denominada “função simbólica” do Direito Penal. 

A autora aponta para um paradoxo resultante da demanda do movimento 

feminista pela ação do sistema penal: a reunião de um movimento progressista, como 

o feminismo, com um movimento conservador e reacionário, como o de “Lei e Ordem”. 

Assim, estariam os dois movimentos – normalmente adversários – unidos em torno 
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de uma mesma demanda, qual seja a expansão e o enrijecimento do sistema penal. 

A associação desses dois movimentos em torno de pautas punitivistas robustece a 

visão do Direito (Penal) como a solução para todos os problemas sociais. 

Segundo Andrade (1999, p. 112), diferentemente do que se observa na realidade 

brasileira, em outras sociedades, o movimento feminista critica o recurso ao sistema 

penal. A autora atribui o atingimento de tal crítica à maior penetração das teorias 

criminológicas crítica e feminista. 

A autora passa, então, a elencar argumentos contrários à utilização do sistema 

penal por entende-lo como “um meio ineficaz para a proteção das mulheres” e por 

entender que ele “duplica a violência exercida contra elas e as divide, sendo uma 

estratégia excludente, que afeta a própria unidade do movimento” (ANDRADE, 1999, 

p. 113). 

Segundo Andrade (1999, p. 113-114), a ineficácia do sistema penal para 

proteger as mulheres contra a violência de gênero se manifesta no que a autora 

denomina de “incapacidade preventiva e resolutória do sistema penal”, que se traduz 

na sua inaptidão em prevenir novas violências, sua inabilidade em apreciar os distintos 

interesses das vítimas, sua inadequação para promover a compreensão da violência, 

a gestão do conflito e a transformação das relações de gênero. 

Ensina Andrade (1999, p.114) que o sistema penal duplica a violência sofrida 

pela mulher uma vez que consiste em mecanismo de controle social seletivo oriundo 

de uma sociedade capitalista e patriarcal, de modo que reflete e reproduz estereótipos 

na sua atuação. As vítimas não são imunes aos seus efeitos, de modo que a mulher 

que tem seus direitos violados e recorre ao sistema penal muitas vezes acaba 

tornando-se vítima novamente, desta vez de violência institucional. 

O sistema penal age ainda de modo a dividir as mulheres, uma vez que, imbuído 

de seletividade, julga de maneira desigual não somente os réus, os acusados, mas 

também as vítimas. Assim, é traçada uma linha divisória e discriminatória entre duas 

categorias de mulheres em que devem ser inseridas aquelas sobre as quais recaem 

os efeitos do sistema penal: as mulheres decentes e as mulheres indecentes. As 

mulheres que pertencem à primeira categoria são aquelas cujo comportamento se 

adequa aos padrões de moralidade. Essas mulheres podem ser consideradas vítimas 

pelo sistema penal. As mulheres que pertencem à segunda categoria, por sua vez, 

são aquelas inadequadas ao padrão de comportamento esperado de uma mulher, de 

modo que não são consideradas dignas e merecedoras da proteção do sistema penal, 
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sendo negligenciadas por ele ou, o que é ainda mais grave, sendo consideradas 

“capazes de falsear um crime [...] para reivindicar direitos que não lhes cabem” 

(ANDRADE, 1999, p. 114). 

A demanda pela ação do sistema penal, embora motive a organização das 

mulheres ao seu redor, como evidenciado por Galvão (2016), não se sustenta 

enquanto “fator de coesão e unidade” entre elas, uma vez que a ação do sistema 

penal, enquanto produto de uma cultura machista, reproduz preconceitos e 

estereótipos, fomentando, pelo contrário, o antagonismo entre as mesmas. 

Andrade (1999, p. 114-115) busca evidenciar que embora seja compreensível e 

defensável o intuito de redimensionar a questão da violência de gênero – fazendo com 

que a sociedade perceba a sua gravidade – e desvencilha-la dos limites do âmbito 

privado, a atuação do sistema penal não é o meio apropriado à resolução desse – ou 

de qualquer – problema social, pois, via de regra, acaba por somente causar mais 

problemas do que resolver. Seria ilusória, portanto, a noção de que a criminalização 

de condutas atende aos interesses das mulheres, representando um avanço do 

movimento feminista. 

A autora chama a atenção para a existência de outras formas de resolução de 

conflitos, pontuando que há outras maneiras de sinalizar a seriedade da questão da 

violência de gênero e de livra-la da condição de problema privado além de sua 

conversão em problema jurídico-penal. Afirma, ainda, que ao se concentrar na luta 

pela intervenção penal nos conflitos envolvendo violência de gênero, os movimentos 

feministas estariam deixando de investir esforços no desenvolvimento de formas de 

resolução alternativas, “mais criativas, radicais e eficazes” e depositando-os em 

tentativas de mudança “por ‘dentro’ e ‘através’ do sistema”. 

Carneiro (2013/2014, p. 621) também vislumbra efeitos negativos do uso do 

sistema penal como meio preponderante de resolução de conflitos, entendendo-o 

como uma forma de deslegitimar outros meios que vinham sendo utilizados pelas 

mulheres até mesmo pelo fato de que as questões envolvendo violência de gênero 

foram historicamente ignoradas pelo Direito (Penal), tendo o seu tratamento restrito 

ao âmbito privado das relações sociais. 

Andrade (1999, p. 115) aponta para algumas contradições em que incorre o 

movimento feminista ao reivindicar a ação do sistema penal. No intuito de libertar as 

mulheres das violências decorrentes da dominação masculina e na busca pela 

autonomia e pela emancipação feminina, o movimento feminismo acaba enxergando 
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o Estado como “o grande pai capaz de reverter sua orfandade social e jurídica”. Essa 

demanda pelo paternalismo estatal é entendida pela autora como reprodução da 

dependência masculina. 

A pesquisadora reconhece de que as mulheres são vítimas de violências 

decorrentes da desigualdade de gênero, contudo entende como contraproducente 

para as lutas feministas a reprodução da imagem da mulher como eterna vítima, 

sempre dependente e necessitante da proteção de outrem. Campos e Carvalho (2011, 

p. 146) demonstram a relevância da representação da mulher ao tratar da adoção da 

expressão “mulheres em situação de violência doméstica” pela Lei Maria da Penha 

em vez do termo “vítima”, considerado estigmatizante, visto que incapaz de 

demonstrar a complexidade da situação de violência doméstica e/ou familiar para 

além das dicotomias próprias do direito penal tradicional. O vocábulo também retrata 

as mulheres na condição de objeto da violência, não permitindo compreende-las 

enquanto sujeitos. Ademais, dificulta a percepção do caráter transitório, momentâneo 

da situação de violência doméstica e/ou familiar e da possibilidade de sua superação 

pelas mulheres que as estão vivenciando. 

As mulheres, vendo-se desde sempre desamparadas e relegadas na satisfação 

de seus direitos mais básicos, acabam por incorrer em uma contradição, qual seja a 

de buscar justamente junto ao Estado e ao Direito, que sempre as ignoraram, proteção 

contra as violências sofridas. Não se nega a parcela da responsabilidade do Estado 

pela situação em que se encontram as mulheres em nossa sociedade, sujeitas a 

posições subalternas em relação aos homens, nem se pretende de eximi-lo de seus 

deveres e obrigações para com os indivíduos do sexo feminino. Contudo, parece-nos 

um contrassenso ou ingenuidade esperar do Estado que passe a defender os direitos 

e a zelar pelos interesses das mulheres quando sempre os negligenciou, como se o 

tivesse feito irrefletida e inadvertidamente. A análise histórica nos indica, entretanto, 

que as omissões – bem como as ações repressivas – do Estado em relação às 

mulheres sempre foram deliberadas e estrategicamente alocadas de modo a se 

alinhar aos projetos políticos e à ideologia dos detentores do poder. 

Andrade (1999, p. 116) nos permite entrever, ainda, que a intervenção do 

sistema penal não necessariamente significa a cessação da violência contra a mulher, 

podendo significar, pelo contrário, a reprodução da violência que antes se dava no 

âmbito privado, agora institucionalizada. A mulher estaria, em ambas as situações, 

sujeitas ao machismo, que rege tanto a conduta do indivíduo que viola diretamente 
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seus direitos quanto a interferência estatal reprodutora de expectativas sociais, 

estereótipos, preconceitos e padrões de comportamento. 

Por fim, a autora reitera que o movimento feminista, ao demandar a ação do 

sistema penal para o combate às violências às quais as mulheres são submetidas, 

incide no erro de depositar no Direito as esperanças de transformação da realidade e 

resolução dos problemas sociais. 
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3 A LEI MARIA DA PENHA E O SISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DAS 
MULHERES CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR 

 

Ao longo do tempo, os movimentos feministas têm lutado em diversas frentes 

com o intuito de promover o reconhecimento da humanidade das mulheres, 

historicamente negada nas mais variadas instâncias. Tal reconhecimento implica em 

reconhecer também que o tratamento dispensado às mulheres em nossa sociedade 

as coloca em posição inferior, subalterna, desfavorável em relação àquela assumida 

pelos homens e consequentemente, em situação de maior vulnerabilidade. Os 

movimentos feministas não buscam, portanto, o reconhecimento da igualdade entre 

homens e mulheres. Muito pelo contrário, estariam buscando justamente o 

reconhecimento da desigualdade de gênero e a adoção de medidas que visem a 

superação de tais diferenças, permitindo uma humanização do sujeito mulher. 

O Direito é um dos diversos campos de atuação dos movimentos de mulheres, 

cujas demandas e reivindicações impulsionaram importantes reformas. No que tange 

às condições desiguais em que estão inseridos homens e mulheres, o Direito pode 

impactar na minoração dessas diferenças. Para tanto, com esteio no princípio da 

equidade, admite-se o tratamento diferenciado de certos grupos em detrimento de 

outros – uma aparente desigualdade formal – desde que fundamentado numa maior 

vulnerabilidade daquelas pessoas em relação a estas. Seria uma tentativa de 

compensar as desigualdades e de se aproximar do ideal de igualdade de condições 

(igualdade material). 

 

3.1 A LEI MARIA DA PENHA E AS SUAS PRINCIPAIS INOVAÇÕES 

 

No Brasil, a Lei Maria da Penha representou uma das maiores conquistas do 

feminismo na esfera jurídica. Uma das peculiaridades da Lei nº 11.340/2006 

destacadas por Campos e Carvalho (2011, p. 145) é justamente a tutela jurídica 

voltada exclusivamente para as mulheres. A referida lei, muito criticada, não é a 

primeira norma no ordenamento jurídico brasileiro a dispensar tratamento mais 

benéfico a sujeitos em situações de vulnerabilidade. Instrumentos normativos como o 

Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do 

Consumidor, bem como diversos dispositivos das normas trabalhistas e penais 
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instituem preceitos mais favoráveis aos sujeitos que estariam em situação de 

desvantagem em relação a outros. 

Ao passo em que foram reconhecidas as situações de vulnerabilidade dos idosos 

e das crianças e dos adolescentes em razão do fator etário, foram também 

constituídos meios de especial defesa, proteção e garantia de direitos dos indivíduos 

pertencentes a tais faixas etárias através da criação de seus estatutos próprios. 

Reconhecendo a hipossuficiência dos consumidores em relação aos fornecedores no 

âmbito das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu 

diversas normas que privilegiam os primeiros em detrimento dos últimos, como a 

possibilidade da inversão do ônus da prova quando prevalecer o entendimento de que 

a sua produção, no caso concreto, será demasiadamente difícil ou impossível ao 

consumidor, sendo mais fácil ao fornecedor. O Direito Trabalhista, por sua vez, 

reconhecendo a maior vulnerabilidade do empregado em relação ao empregador na 

relação de emprego, é regido por princípios como o da norma mais favorável, o da 

condição mais benéfica e, ainda, o in dubio pro operario ou in dubio pro misero. O 

Direito Penal, por fim, reconhecendo a maior vulnerabilidade do acusado no âmbito 

do processo penal, é regido pelo princípio in dubio pro reo. 

O argumento recorrente de que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional por 

oferecer tutela voltada exclusivamente às mulheres não se sustenta, portanto, 

justamente por essa proteção especial ter a finalidade de minorar discrepâncias 

vigentes. Mostra-se revelador e até sintomático o fato de que embora haja diversas 

normas que fazem uso da denominada discriminação positiva como mecanismo de 

diminuição da desigualdade entre os indivíduos, as normas que visam o combate da 

desigualdade de gênero, como a Lei nº 11.340/2006, são as que, dentre elas, são 

criticadas mais frequentemente e de maneira mais ferrenha. 

Conforme Campos e Carvalho (2011, p. 145-146), a Lei Maria da Penha trouxe 

consigo mudanças muito relevantes e significativas no que tange à apreciação do 

problema da violência contra as mulheres, a começar pelo fato de ter sido o referido 

instrumento normativo o primeiro no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro a, 

seguindo as diretrizes de tratados e convenções internacionais, trazer a definição de 

violência de gênero enquanto categoria especial, contrariando a prática então vigente 

de enquadrá-la nos tipos penais sem quaisquer distinções. A partir dessa 

diferenciação, passou-se a cuidar da violência contra as mulheres com gravidade e 
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seriedade nunca dantes dispensadas para o tratamento da questão, outrora 

negligenciada. 

Outra inovação proveniente da Lei Maria da Penha foi a vedação expressa da 

aplicação da Lei nº 9.099/95, conhecida como Lei dos Juizados Especiais – que 

classifica determinados crimes como infrações penais de menor potencial ofensivo, 

facultando àqueles cujas condutas incidem em tais tipos penais a possibilidade de se 

submeterem a mecanismos processuais diversificacionistas de modo a evitarem 

responder a processo penal – aos crimes praticados com violência doméstica e 

familiar contra a mulher. A exclusão dos atos de violência doméstica da relação de 

infrações penais de menor potencial ofensivo, segundo Campos e Carvalho (2011, p. 

147), “permitiu compreender estas formas de agressão como penalmente relevantes”. 

Acerca do conflito entre a criminologia crítica e a criminologia feminista, 

confrontando o argumento de que estaria se aproximando do punitivismo e do 

movimento de expansão do direito penal, Campos e Carvalho (2011, p. 150) 

defendem a Lei Maria da Penha como mecanismo de proteção dos direitos das 

mulheres, arguindo que a particularização da violência de gênero em meio a outras 

hipóteses de condutas já criminalizadas não produziria o aumento da repressão penal, 

uma vez que não ampliariam as hipóteses de criminalização, sendo perfeitamente 

compatível com as pautas político-criminais do garantismo e do minimalismo penal, 

porquanto os atos de violência contra as mulheres afetam bens jurídicos tradicionais 

do direito penal mínimo, tais como a vida, a integridade física e a liberdade sexual. 

Segundo Campos e Carvalho (2011, p. 144), um dos grandes méritos da Lei 

Maria da Penha foi o tratamento dispensado à questão da violência doméstica e 

familiar contra mulheres, tendo trazido consigo não apenas medidas penais, mas 

também medidas de caráter extrapenal, como medidas assistenciais e preventivas, 

de modo a abordar o problema de maneira integral. 

Nesse sentido, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 

11.340/2006 consistem em avanço no que tange à ampliação da gama de 

mecanismos propícios à proteção dos direitos das mulheres em situação de violência 

doméstica e/ou familiar. Ademais, essa ampliação das possibilidades de instrumentos 

a serem utilizados a fim de garantir os direitos dessas mulheres pode ser considerado 

positivo também da perspectiva da criminologia crítica, uma vez que outras medidas 

cautelares passam a ser cabíveis além da prisão provisória, ainda que a prisão 

preventiva tenha sido mantida. O êxito da previsão das medidas protetivas de urgência 
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pode ser constatado por meio da observação de que passaram a ser os 

procedimentos mais solicitados pelas mulheres, conforme Campos e Carvalho (2011, 

p. 148). 

Parece-nos relevante destacar, nesse ponto, que o perfil das mulheres em 

situação de violência “é predominantemente constituído por mulheres pobres e 

socialmente vulneráveis” (CAMPOS; CARVALHO, 2011, p. 164-165). Importa também 

levar em conta que geralmente o sujeito que pratica violência doméstica e familiar 

contra a mulher é um homem de quem ela depende financeiramente, situação comum 

devido a inúmeros fatores, como a desigualdade de gênero no âmbito do mercado de 

trabalho, que põe as mulheres em desvantagem em relação aos homens no que tange 

aos cargos e às remunerações pelo exercício das mesmas funções e o fato de que 

tradicionalmente são as mulheres as responsáveis pela criação dos filhos e pelas 

tarefas domésticas, não dispondo de tanto tempo e energia para o trabalho fora de 

casa. Assim, busca-se evidenciar a importância do acesso a instrumentos de proteção 

para essas mulheres, que se encontram em situação especialmente delicada, em 

momentos de maior fragilidade e não dispõem de outros meios para sua defesa. 

Levando em consideração justamente a situação de vulnerabilidade em que se 

encontram as mulheres que sofrem agressões em âmbito doméstico e/ou familiar é 

que a Lei Maria da Penha trouxe mais uma inovação, qual seja a criação dos Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Para Campos e Carvalho (2011, 

p. 148-149), essa novidade desafia a dogmática jurídica ortodoxa, uma vez que 

subverte a tradicional separação das competências cível e criminal, reunindo-as num 

mesmo órgão jurisdicional. 

Antes do advento da Lei nº 11.340, o que se observava era que as mulheres 

costumavam passar por diversas esferas burocráticas na tentativa de solucionar 

problemas decorrentes de uma única situação geradora, qual seja a violência 

doméstica e/ou familiar. A criação dos referidos juizados especiais, acumulando as 

competências cível e criminal, fez com que a complexidade da violência doméstica 

e/ou familiar passasse a ser melhor abarcada pelo Direito. A criação de tais órgãos foi 

implementada justamente com o intuito de adequar o sistema jurisdicional à realidade, 

facilitando a jornada das mulheres em busca da proteção e da defesa de seus direitos 

ante a situação de violência doméstica e/ou familiar em que estariam inseridas, o que 

se traduz, na prática, numa maior efetividade desses direitos. 
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Uma preocupação havida na redação da Lei Maria da Penha que nos parece 

importante pontuar é a deliberada utilização da expressão “mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar” em lugar da palavra “vítima”. Segundo Campos e 

Carvalho (2011, p. 146), a referida opção redacional não se deu por mera preferência 

estilística e sim em razão deste último vocábulo estar imbuído de uma carga 

semântica tal que reforça as dicotomias tradicionais, clássicas do Direito Penal 

(agente e vítima, sujeito ativo e sujeito passivo). A fim de desconstituir a ideia da 

mulher como um não-sujeito, um indivíduo passivo, inerte, impotente, objeto de 

violência, que é submetida a agressões, o termo “vítima” é abandonado e substituído. 

O uso da expressão “mulheres em situação de violência doméstica e familiar” tem por 

finalidade reafirmar a condição de sujeito dessas mulheres, que encaram, enfrentam 

e resistem às adversidades. Ademais, a expressão utilizada exprime mais 

precisamente o caráter momentâneo, transitório da situação pela qual a mulher 

inserida numa conjuntura de violência está passando. 

 

3.2 MEIOS DE GARANTIR A EXECUÇÃO E A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 

Desde a sua publicação, mesmo antes da alteração promovida pela Lei nº 

13.641, a Lei Maria da Penha já previa uma série de medidas para garantir a execução 

e a efetividade das medidas protetivas de urgência, que passaremos agora a 

examinar. 

A Lei nº 11.340 prevê no § 2º de seu art. 19 a substituição das medidas protetivas 

de urgência aplicadas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. O § 3º do mesmo 

artigo autoriza o juiz a conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever 

aquelas já concedidas, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, 

se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu 

patrimônio, ouvido o Ministério Público. 

O § 4º do art. 22 autoriza a aplicação do disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do 

art. 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). Ressalte-

se que o dispositivo da Lei Maria da Penha faz referência a norma revogada em razão 

da edição da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Assim dispunha o antigo Código 

de Processo Civil: 
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Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação 
ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem 
o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 
[...] 
§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado 
prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, 
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa 
por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e 
coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se 
necessário com requisição de força policial. 
§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da 
multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

Observa-se, contudo, que embora o antigo Código de Processo Civil tenha sido 

revogada pela publicação do novo Código, os dispositivos aqui transcritos encontram 

correspondência na Lei nº 13.105, mais especificamente no caput e no § 1º do art. 

536 e no inciso I do § 1º do art. 537, in verbis: 
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade 
de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 
necessárias à satisfação do exequente. 
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 
outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a 
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, 
requisitar o auxílio de força policial. 
[...] 
Art. 537. [...] 
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: 
I - se tornou insuficiente ou excessiva; 

Assim, percebe-se que, apesar da revogação da Lei nº 5.869, a eficácia do § 4º 

do art. 22 da Lei nº 11.340 se mantém devido à correspondência entre os dispositivos 

a que se refere e os mencionados dispositivos do novo Código de Processo Civil. 

O § 3º do mesmo artigo prevê a requisição pelo juiz, a qualquer tempo, do auxílio 

da força policial. Parece-nos dispositivo legal inteiramente dispensável, uma vez que 

o § 4º, como já explicitado, através de sua menção aos dispositivos do Código de 

Processo Civil de 1973, que tem correspondência com dispositivos do Código de 

Processo Civil de 2015, já autoriza a requisição de força policial pelo juiz, de ofício ou 

a requerimento. 

A Lei Maria da Penha, em seu art. 20, admite a decretação da prisão preventiva 

do agressor pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial, em qualquer fase do inquérito policial ou da 

instrução criminal. O parágrafo único do mesmo artigo prevê, ainda, que caso no curso 
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do processo, o juiz revogue a prisão preventiva por verificar a falta de motivo para que 

subsista, poderá de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 

A Lei nº 11.340, prevê, ainda, em seu art. 42, alteração no Decreto-Lei nº 3.689, 

de 3 de outubro de 1941, qual seja o acréscimo de um novo inciso, o inciso IV no art. 

313 do Capítulo III, denominado “Da Prisão Preventiva”, do Título IX do Livro I, 

denominado “Do Processo em Geral”. Desse modo, inseriu no Código de Processo 

Penal nova hipótese de admissão da decretação de prisão preventiva, qual seja se o 

crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência. 

O §1º do art. 22, por sua vez, prevê que as medidas protetivas de urgência que 

obrigam o agressor não impedem a aplicação de outras medidas previstas na 

legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o 

exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. 

Assim, para fins de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, 

parece-nos ter sido desnecessária a criminalização de seu descumprimento. 
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4 ANÁLISE DA LEI Nº 13.641 COMO MEIO DE PROTEÇÃO DAS MULHERES EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR 

 

No dia 3 de abril de 2018 foi publicada a Lei nº 13.641, que alterou a Lei nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para tipificar o crime de 

descumprimento de medidas protetivas de urgência. 

A Lei Maria da Penha, de 2006, até a sua alteração pela Lei nº 13.641, em 2018, 

não trazia a previsão de um crime sequer, ao contrário do que muitos pensam. Com 

a alteração da Lei Maria da Penha pela Lei nº 13.641, a primeira passou a contar com 

a previsão de um único tipo penal. A alteração promovida pela Lei nº 13.641 consistiu 

no acréscimo de uma nova seção, a Seção IV, denominada “Do Crime de 

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência”, composta somente por um 

único artigo, o art. 24-A, ao Capítulo II, denominado “Das Medidas Protetivas de 

Urgência”, do Título IV, denominado “Dos Procedimentos”, da Lei nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). 

O art. 24-A instituiu novo tipo penal cujo nomen juris é “Descumprimento de 

Medidas Protetivas de Urgência”. Com a mencionada alteração legislativa, a conduta 

de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência” previstas 

na Lei Maria da Penha passou a ser considerada crime, sendo cominada pena de 

detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. 

A Lei nº 13.641 teve origem na Câmara dos Deputados com o Projeto de Lei nº 

173/2015. O referido projeto de lei tinha como objetivo “dirimir controvérsia instalada 

no sistema de Justiça acerca da tipicidade da desobediência na hipótese de 

descumprimento das medidas protetivas estabelecidas no artigo 22 da Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha)”. 

A proposição legislativa refletia a divergência jurisprudencial em torno da 

subsunção da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência prevista 

na Lei Maria da Penha e determinada por meio de ordem judicial ao tipo penal previsto 

no art. 330 do Código Penal, correspondente ao crime de desobediência. Como 

narrado em sede de justificação do projeto, “por meio de decisões monocráticas de 

Ministros de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-

se o entendimento no sentido da atipicidade”. 

O referido posicionamento do Superior Tribunal de Justiça tem fundamento no 

entendimento doutrinário de que nos casos em que há previsão de sanção específica 
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para a desobediência a uma ordem legal de funcionário público, não é possível o 

enquadramento da conduta no tipo penal do crime de desobediência, salvo haja 

previsão legal expressa de ressalva nesse sentido. Por entender que a Lei Maria da 

Penha, bem como o Código de Processo Penal preveem sanções específicas para o 

descumprimento de medidas protetivas de urgência, como a multa, o uso da força 

policial e a prisão preventiva, sem contudo prever expressamente a incidência do 

crime de desobediência, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que 

tal conduta não se enquadraria no tipo penal. 

O entendimento divergente, que sustenta o enquadramento da conduta de 

descumprimento de medida protetiva de urgência no tipo penal de desobediência, se 

sustenta na crítica ao argumento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez 

que a prisão preventiva, bem como as demais medidas previstas pela Lei Maria da 

Penha, não constituem sanções, não possuem caráter sancionatório, tratando-se de 

medidas acautelatórias. 

Tendo em vista, contudo, que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

consagrou o entendimento pela não configuração do crime de desobediência, optou-

se pela propositura do projeto de lei que criou novo e específico tipo penal, o 

descumprimento de medida protetiva de urgência. 

A compreensão era a de que o entendimento consagrado não se adequava aos 

propósitos, aos fins sociais a que se destina a Lei Maria da Penha, que são os de 

ampliar e não restringir a proteção à mulher em situação de violência doméstica e/ou 

familiar. 

Entendeu-se como importante e urgente o tratamento penal da violência 

doméstica e/ou familiar contra a mulher, bem como a aplicação rigorosa das normas 

penais a fim de inibir as violações ao chamado “sistema de proteção” articulado por 

meio da Lei Maria da Penha e do qual fazem parte as medidas protetivas de urgência. 

Por isso, a criminalização de seu descumprimento foi vista por muitos como uma 

iniciativa louvável. 

O autor do Projeto de Lei nº 173/2015, o então deputado Alceu Moreira, sustenta 

que restringir a responsabilização pelo descumprimento das medidas protetivas de 

urgência a “simples ilícito civil” consiste em “uma total irresponsabilidade” uma vez 

que se tem noção da extensão e da gravidade do problema da violência doméstica 

e/ou familiar contra a mulher no Brasil. 
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Para nós, um dos grandes méritos do projeto que originou a Lei nº 13.641 foi a 

sensibilidade em reconhecer os descaminhos trilhados e os percalços enfrentados 

pelas mulheres em situação de violência que buscam junto às autoridades estatais a 

proteção contra as agressões sofridas. 

Antes da referida lei, não havia possibilidade de se realizar registro de ocorrência 

pelo descumprimento da medida protetiva de urgência aplicada pelo juiz, de modo que 

o deslocamento da mulher até a delegacia de polícia com esse objetivo era em vão. 

A notificação acerca do descumprimento da medida protetiva e de risco iminente 

enfrentado pela mulher deveria ser realizada por intermédio do Ministério Público ou 

da Defensoria Pública, tendo a mulher de buscar tais instituições diretamente – caso 

familiarizada com o procedimento – ou após ter sido orientada em sede de delegacia. 

O projeto qualifica como ainda mais grave o fato de que, ainda que acionada a 

Polícia Militar e que houvesse flagrante do descumprimento da medida protetiva de 

urgência, não era possível a autuação em flagrante do agressor – tendo em vista que 

a conduta não era considerada crime – somente sendo ela permitida caso houvesse 

a ocorrência de novo episódio de violência. Na prática, isso significava que a mulher 

se via obrigada a suportar mais um ato de violência para, só então, obter a proteção 

estatal, o que foi considerado como inadmissível pelo autor da proposta normativa. 

Como já exposto, a previsão das medidas protetivas de urgência consiste em 

uma das mais relevantes inovações trazidas pela Lei Maria da Penha. Observa-se que 

a Lei nº 11.340 oferece uma série de alternativas à prisão cautelar, que vinha sendo 

considerada como “medida cautelar por excelência para a proteção da vítima contra 

a reiteração delitiva” (CAMPOS; CARVALHO, 2011, p. 148). A referida lei, no Capítulo 

II de seu Título IV, trouxe duas espécies de medidas protetivas de urgência: as que 

obrigam o agressor, previstas na Seção II, e as voltadas à ofendida, previstas na 

Seção III. 

As medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, previstas no art. 22, 

são, entre outras: a) a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas; b) o 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; c) a proibição 

de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite 

mínimo de distância entre estes e o agressor; d) a proibição de contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) a 

proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 
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psicológica da ofendida; f) a restrição ou a suspensão de visitas aos dependentes 

menores; e g) a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

As medidas protetivas de urgência voltadas à ofendida, previstas no art. 23, são: 

a) o encaminhamento da ofendida e de seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou de atendimento; b) a recondução da ofendida e a de seus 

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; c) o afastamento 

da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e 

alimentos; d) a separação de corpos; e) a restituição de bens indevidamente 

subtraídos pelo agressor à ofendida; f) a proibição temporária para a celebração de 

atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo 

expressa autorização judicial; g) a suspensão das procurações conferidas pela 

ofendida ao agressor; e h) a prestação de caução provisória, mediante depósito 

judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e 

familiar contra a ofendida. 

O artigo 19 da Lei nº 11.340 dispõe que as medidas protetivas de urgência 

podem ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida ou, ainda, de imediato, independentemente de audiência das partes e de 

manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. 

Ademais, podem as medidas protetivas de urgências ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente. 

 

4.1 DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA 

DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ANTES DO 

ADVENTO DA LEI Nº 13.641 

 

A Lei nº 11.340 (Lei Maria da Penha) foi publicada em 7 de agosto de 2006. A 

Lei nº 13.641, por sua vez, foi publicada em 3 de abril de 2018. Nesse interstício 

temporal de quase doze anos, reinava a discórdia acerca da subsunção ou não da 

conduta de descumprimento da medida protetiva de urgência aplicada pelo juiz ao tipo 

penal do crime de desobediência ou, ainda, ao tipo penal do crime de desobediência 

a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. 

Uma das interpretações possíveis era a de que a conduta de descumprimento 

de medida protetiva de urgência, ou seja, a desobediência à decisão judicial que a 
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impunha configuraria o crime de desobediência por se enquadrar perfeitamente na 

descrição do tipo penal do art. 330 do Código Penal. Vejamos a sua redação: 
Desobediência 
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 

O elemento nuclear do tipo penal se consubstancia no verbo “desobedecer”, cujo 

significado equivale ao de descumprir ou não cumprir. O verbo que descreve a ação 

criminosa é completado pela expressão “ordem legal”. A decisão judicial que impõe 

medida protetiva de urgência se enquadra na categoria descrita pela referida 

expressão. A leitura do dispositivo legal nos permite alcançar a compreensão de que, 

para a configuração do crime, a ordem legal desobedecida deve ter sido emanada por 

funcionário público. Tendo em vista que o juiz é funcionário público, conclui-se que a 

desobediência a decisão judicial é conduta que se enquadra no tipo penal do crime 

de desobediência, a princípio. Logo, o descumprimento de medida protetiva de 

urgência, que é imposta por juiz por meio de decisão judicial, configuraria crime. 

Outro entendimento acerca da questão da tipicidade do descumprimento de 

medida protetiva de urgência era o de que – pelo menos quando a decisão judicial por 

meio da qual tivesse sido imposta a medida protetiva de urgência implicasse a 

suspensão ou a perda de direito do sujeito por ela obrigado – tal conduta se 

enquadraria não no tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal, mas no tipo penal 

previsto no art. 359 do Código Penal, in verbis: 
Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de 
direito 
Art. 359 - Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de 
que foi suspenso ou privado por decisão judicial: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa. 

O crime previsto no dispositivo normativo mencionado consistiria em tipo penal 

especial ou específico em relação ao tipo penal constante no art. 330 do Código Penal, 

visto que este último se refere a “ordem legal de funcionário público” de uma forma 

geral, genérica, se distinguindo do primeiro, que trata de desobediência a tipo 

específico de ordem legal, qual seja a decisão judicial, emanada de tipo específico de 

funcionário público, qual seja o juiz, versando sobre tema específico, qual seja a perda 

ou a suspensão de direito. Isso fica ainda mais evidente ao se constatar que o crime 

previsto no art. 359 está inserido no capítulo denominado “Dos Crime contra a 

Administração da Justiça”, enquanto o crime previsto no art. 330 está inserido no 

capítulo denominado “Crimes Praticados por Particular contra a Administração em 

Geral”. 
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Outra distinção entre os tipos penais previstos nos arts. 330 e 359 do Código 

Penal é que o crime de desobediência contido no art. 359 é praticado sempre e 

necessariamente por meio de conduta comissiva, diferentemente do que se observa 

em relação ao crime de desobediência contido no art. 330, que pode ser cometido 

tanto por meio de conduta comissiva quanto por meio de conduta omissiva. Isso se 

deve ao fato de que a conduta de desobediência prevista no art. 359 volta-se contra 

decisão judicial que impõe uma conduta omissiva, um não fazer, suspendendo ou 

privando o sujeito do exercício de algum direito. Assim, o descumprimento da referida 

decisão judicial se dá precisamente por meio do exercício pelo sujeito do direito que 

lhe havia sido privado ou suspenso. 

O descumprimento das medidas protetivas de urgência de suspensão da posse 

ou de restrição do porte de armas, de afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida, de proibição de determinadas condutas, como a 

aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas e o contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, de 

proibição de frequentar determinados lugares, bem como de restrição ou suspensão 

de visitas aos dependentes menores, todas previstas no art. 22 da Lei 11.340, se 

enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 359 do Código Penal, uma vez que tais 

medidas, impostas por meio de decisão judicial, implicam a suspensão ou a privação 

do exercício de direito do sujeito a que obrigam. 

Nesse caso, deve ser aplicado o princípio da especialidade, segundo o qual a 

norma especial afasta a incidência da norma geral (lex especialis derogat legi 

general), devendo prevalecer, portanto, o tipo penal específico disposto no art. 359 

sobre o tipo penal previsto no art. 330. 

Foi esse, aliás, o entendimento proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça no dia 25 de fevereiro de 2014, quando do julgamento do Habeas Corpus 

nº 220.392/RJ, cujo relator foi o Ministro Jorge Mussi, vide a ementa: 
DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU 
SUSPENSÃO DE DIREITO (ARTIGO 359 DO CÓDIGO PENAL). 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA 
LEI 11.340/2006. ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME 
PREVISTO NO ARTIGO 330 DO ESTATUTO REPRESSIVO. 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCIDÊNCIA DO 
TIPO ESPECÍFICO DISPOSTO NO ARTIGO 359. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Da leitura do 
artigo 359 do Código Penal, constata-se que nele incide todo aquele 
que desobedece decisão judicial que suspende ou priva o agente do 
exercício de função, atividade, direito ou múnus. 2. A decisão judicial 
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a que se refere o dispositivo em comento não precisa estar acobertada 
pela coisa julgada, tampouco se exige que tenha cunho criminal, 
bastando que imponha a suspensão ou a privação de alguma função, 
atividade, direito ou múnus. Doutrina. 3. A desobediência à ordem 
de suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, de 
afastamento do lar, da proibição de aproximação ou contato com 
a ofendida, bem como de frequentar determinados lugares, 
constantes do artigo 22 da Lei 11.340/2006, se enquadra com 
perfeição ao tipo penal do artigo 359 do Estatuto Repressivo, uma 
vez que trata-de de determinação judicial que suspende ou priva 
o agente do exercício de alguns de seus direitos. 4. O artigo 359 
do Código Penal é específico para os casos de desobediência de 
decisão judicial, motivo pelo qual deve prevalecer sobre a norma 
contida no artigo 330 da Lei Penal. 

A interpretação que veio a prevalecer e a se consolidar na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, ensejando a elaboração do Projeto de Lei nº 173/2015, 

que deu origem à Lei nº 13.641, foi, contudo, a de que a conduta de descumprimento 

de medida protetiva de urgência era atípica. 

O entendimento pela atipicidade da conduta de descumprimento de medida 

protetiva de urgência se lastreava em posição da doutrina amplamente majoritária de 

que quando há a cominação legal de sanções específicas para conduta que importe 

desobediência a ordem legal de funcionário público, a caracterização do crime ficará 

condicionada à existência prévia de ressalva legal expressa quanto à possibilidade de 

incidência cumulativa do tipo penal de desobediência. 

O posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça era o de que a Lei 

nº 11.340 preveria uma série de sanções específicas para o descumprimento de 

medida protetiva de urgência, quais seriam a multa, o uso da força policial e a prisão 

preventiva, entre outras, sem contudo especificar que a aplicação de tais sanções não 

prejudicaria a incidência do tipo penal de desobediência. 

Sendo assim, entendeu a Corte Superior, de maneira reiterada, em sede de 

diversos julgados, que instava que fosse afastada a tipicidade da conduta, como 

denotam os seguintes precedentes: 
HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM 
MANDADO DE SEGURANÇA COM PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA 
PELO SEU EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO 
STJ. ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante firme jurisprudência 
desta Corte, para a configuração do delito de desobediência de 
ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção 
de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando 
a norma admitir expressamente a referida cumulação. 2. Se a 
decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, cujo 
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descumprimento justificou o oferecimento da denúncia, previu multa 
diária pelo seu descumprimento, não há que se falar em crime, 
merecendo ser trancada a Ação Penal, por atipicidade da conduta. 
Precedentes do STJ. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. 
Ordem concedida, para determinar o trancamento da Ação Penal 
1000.6004. 2056, ajuizada contra o paciente. (HC nº 92.655/ES, 
Quinta Turma, Relator o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
DJU 25/2/2008.) 

 

CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM JUDICIAL.AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE ENGENHEIRO QUE 
CUMPRIA ORDENS DA MUNICIPALIDADE. PENA DE MULTA 
PREVISTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO 
DESPROVIDO. 1- Não se configura o crime de desobediência se o 
paciente não foi pessoalmente intimado da decisão que revogou uma 
liminar, não agindo com dolo no seu descumprimento, mormente por 
se tratar de engenheiro trabalhando para a municipalidade a qual foi 
dirigida a intimação e a quem está subordinado. 2. Para a 
configuração do delito de desobediência, não basta apenas o não 
cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que 
inexista a previsão de sanção específica em caso de seu 
descumprimento. Precedentes. 3. Ordem concedida para trancar o 
procedimento instaurado contra o paciente. (HC nº 115.504/SP, Sexta 
Turma, Relatora a Ministra JANE SILVA (Desembargadora convocada 
do TJMG), DJe 9/2/2009.) 

Contudo, importa destacar entendimento dissonante sustentado por alguns 

Tribunais mesmo depois de pacificado o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça pela atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de 

urgência, qual seja o de que uma vez que as medidas previstas na legislação, como 

a prisão preventiva, a multa e o uso da força policial, se tratam de medidas 

acautelatórias, não possuindo caráter sancionatório, não estaria afastada a incidência 

do tipo penal do crime de desobediência. Nesse sentido se direcionava a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme o 

seguinte julgado: 
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - LEI MARIA DA 
PENHA - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA - TIPICIDADE DA CONDUTA - PREVALÊNCIA 
DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. 1. Consoante entendimento 
majoritário desta egrégia Corte de Justiça, o descumprimento de 
medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha configura crime 
de desobediência, porquanto as medidas legais que podem ser 
aplicadas no caso da prática de violência doméstica e familiar, 
sejam as previstas na legislação processual civil (caput e §§ 5º e 
6º do artigo 461 do CPC, por força do que dispõe o § 4º do artigo 
22 da Lei Maria da Penha) ou na legislação processual penal 
(prisão preventiva, de acordo com o inciso III do artigo 313 do 
CPP), não têm caráter sancionatório, mas se tratam, na verdade, 
de medidas de natureza cautelar, que visam, portanto, assegurar 
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a execução das medidas protetivas de urgência. Precedentes. 2. 
Presentes as condições da ação e os requisitos previstos no art. 41 do 
Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia é medida que 
se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 692265, 
20130610002808EIR, Relator: SOUZA E AVILA, Relator Designado: 
HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 
Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2013, Publicado no DJE: 
15/07/2013. Pág.: 69) 

Parece-nos, com as devidas vênias aos respeitabilíssimos entendimentos 

divergentes, interpretação mais acertada, tendo em vista que a prisão preventiva 

consiste em espécie de prisão cautelar, que, por sua vez, constitui espécie de medida 

cautelar, devendo ser decretada se o crime envolver violência doméstica e/ou familiar 

contra a mulher sob o fundamento de garantir a execução das medidas protetivas de 

urgência, como exprime a lei de maneira expressa, não se admitindo falar em prisão 

preventiva como sanção. Tampouco consistem em sanções as medidas previstas nos 

§§ 3º e 4º do art. 22 da Lei Maria da Penha, pois tratam-se de medidas acautelatórias, 

visando garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência. 

De toda sorte, apesar da divergência jurisprudencial, o posicionamento pela 

atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência foi 

consagrado em razão de seu acolhimento pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja 

jurisprudência serve de referência para os juízos de instâncias inferiores, orientando 

a formação de seus próprios entendimentos. 

Devido à prevalência da posição pela atipicidade do descumprimento de medida 

protetiva de urgência, a ausência de norma que criminalizasse especificamente a 

referida conduta se fez sentida, ensejando a elaboração e a apresentação do Projeto 

de Lei nº 173/2015, que deu origem à Lei nº 13.641/2018. 

A nova lei, cuja criação se destinou justamente a dirimir a controvérsia acerca da 

tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência, não deixou 

margem para dúvidas, dedicando-se exclusivamente à criação do novo tipo penal. 

Cuidaremos agora do exame das peculiaridades da mencionada lei. 

 

4.2 ANÁLISE DO TIPO LEGAL DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA E DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DA 

LEI Nº 9.099 (LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS) 

 

O art. 24-A da Lei Maria Penha descreve tipo penal especial em relação ao 

previsto no art. 330 do Código Penal, qual seja o de desobediência. 
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O sujeito ativo somente pode ser o agressor que, em razão da prática de 

violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, fora obrigado por medida protetiva 

de urgência deferida por meio de decisão judicial e que a descumpre, resguardada a 

hipótese de participação. Trata-se de crime próprio, portanto. 

Importa destacar que a prática do crime ora examinado não é de exclusividade 

de homens, podendo igualmente ser cometido por mulheres. Embora sejam mais 

frequentes e haja maior visibilidade para os casos em que a violência doméstica e/ou 

familiar contra a mulher é infligida por homens, também são reconhecidas pela Lei 

Maria da Penha as agressões praticadas por mulheres contra mulheres, admitindo-se 

a aplicação de medidas protetivas de urgência que obriguem mulheres agressoras, 

sendo possível, consequentemente, o descumprimento de tais medidas também por 

parte de mulheres. 

Isso decorre de duas razões: uma é o reconhecimento das relações 

homoafetivas entre mulheres, que não estão livres da possibilidade da ocorrência de 

episódios de violência; e a outra é a aplicabilidade da Lei nº 11.340 não só a cônjuges 

e companheiros, mas também a namorados, parentes, familiares, “agregados”, entre 

outros, como melhor se constata a partir da leitura do texto legal: 
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial: 
 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; 
 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação. 
 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. 

Uma das questões suscitadas pela criação do tipo penal é a da aplicação da Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais, sobre 

o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. 
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São da competência do Juizado Especial Criminal as infrações penais de menor 

potencial ofensivo, assim consideradas “as contravenções penais e os crimes a que a 

lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”. 

A aplicação da Lei nº 9.099 a um crime tem diversas implicações. Da incidência 

da competência do Juizado Especial Criminal decorrem diversos outros efeitos, como 

a aplicabilidade dos chamados institutos diversificacionistas, “que possibilitam ao 

autor do fato submeter-se a determinadas condições para não responder ao processo 

penal” (CAMPOS; CARVALHO, 2011, p. 147), a lavratura de termo circunstanciado 

de ocorrência pela autoridade policial e o descabimento da prisão em flagrante, salvo 

em caso de recusa do autor do fato em comparecer ao Juizado. 

O tipo penal do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência prevê, 

para a prática da referida conduta, pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) 

anos. Assim, tendo em vista que a pena máxima cominada para o descumprimento 

de medida protetiva de urgência não ultrapassa, não é superior a 2 (dois) anos, como 

exige a Lei nº 9.099, o referido crime, a princípio, configuraria infração de menor 

potencial ofensivo e seria abarcado pela competência do Juizado Especial Criminal 

sem suscitar questionamentos. 

Ocorre que o art. 41 da Lei nº 11.340 afasta a incidência da Lei nº 9.099 sobre 

os “crimes praticados contra violência doméstica e familiar contra a mulher”, 

ensejando interpretações divergentes acerca da aplicabilidade da Lei dos Juizados 

Especiais ao novo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. 

A primeira linha interpretativa sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 9.099 ao crime 

de descumprimento de medida protetiva de urgência. Os adeptos dessa corrente 

defendem que a mulher que a medida deferida pela decisão judicial descumprida 

visava proteger consistiria em sujeito passivo secundário do aludido delito. O crime de 

descumprimento de medida protetiva de urgência tutelaria, de maneira indireta, a 

pessoa da ofendida, da mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar, a 

sua vida, a sua saúde, a sua integridade física e psicológica, a sua honra, a sua 

liberdade individual, o seu patrimônio, a sua liberdade e a sua dignidade sexuais, uma 

vez que seriam esses os valores que a decisão judicial descumprida buscava 

resguardar. Assim, na prática, a desobediência à decisão judicial que defere medidas 

protetivas de urgência por si só já importaria um perigo, um risco à mulher, devendo 

o crime ser considerado abrangido pela descrição do art. 41 da Lei Maria da Penha 
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(praticado com violência contra a mulher) e inadmitindo-se, portanto, a aplicação da 

Lei nº 9.099. 

Outro argumento que sustenta esse posicionamento é o de que a Lei nº 13.641 

foi elaborada justamente visando, além da tipificação da conduta de descumprimento 

de medida protetiva de urgência, à época considerada atípica por entendimento 

pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de se efetuar a prisão em 

flagrante. A intenção do legislador resta evidenciada pela leitura da justificação do 

Projeto de Lei nº 173/2015, que a originou: 
De muito maior gravidade, é ainda a situação de flagrância de 
descumprimento, uma vez que o entendimento jurisprudencial impede 
a ação imediata da Polícia Militar. Ao detectar o descumprimento da 
medida protetiva e aproximação do agressor ou seu retorno ao lar 
depois de judicialmente afastado, a mulher em situação de violência 
aciona o serviço 190 da Polícia Militar, mas somente poderá obter a 
ação policial efetiva se tiver sofrido nova ameaça ou agressão física. 
Por certo se trata de um imenso absurdo, que demanda correção 
imediata da lacuna legislativa. 
É inconcebível esperar que a mulher deva, no calor dos fatos, 
submeter-se a mais um episódio de violência para obter a proteção 
estatal, mas é exatamente o que ocorre uma vez que a desobediência, 
por si, é interpretada pelos Tribunais como fato atípico, o que impede 
a autuação em flagrante do agressor. 

A segunda corrente é pela aplicabilidade da Lei nº 9.099, respaldando-se no fato 

de que o sujeito passivo do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência 

não é a mulher, mas o Estado, tendo em vista que o objeto jurídico do crime, o bem 

jurídico tutelado é a Administração Pública, ou mais especificamente, a Administração 

da Justiça. O objeto material do crime seria, por sua vez, a própria decisão judicial. 

Assim, a configuração da conduta como crime nada tem a ver com a prática de 

violência contra a mulher, não havendo óbice, portanto, à aplicação da Lei nº 9.099 

ao delito analisado. 

Poderíamos falar, ainda, de uma terceira corrente, que defende que deve ser 

analisado caso a caso a fim de se verificar a prática (ou não) da violência contra a 

mulher junto à prática do crime. Caso se verifique que, no caso concreto, o crime foi 

praticado com violência, afasta-se a aplicação da Lei nº 9.099 ao delito examinado. 

Se, ao contrário, se observar que o crime não foi praticado com violência contra a 

mulher, aplica-se a Lei dos Juizados Especiais. 

Parecem-nos mais corretos os argumentos que sustentam a linha da 

aplicabilidade da Lei nº 9.099 ao crime de descumprimento de medida protetiva de 

urgência. Por mais bem-intencionado que tenha sido o legislador na elaboração da 
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Lei nº 13.641, ela ainda deixou margem para dissidências interpretativas, não tendo 

sido capaz de sanar todas as dúvidas e de solucionar todas as questões referentes 

ao tratamento jurídico-penal da conduta de descumprimento de medida protetiva de 

urgência. 

A aplicação da Lei nº 9.099 se trata de questão da maior relevância, pois como 

já dito, dela decorrem uma série de outros efeitos, que desde já analisaremos de 

maneira mais detida. 

O primeiro dos efeitos decorrentes da incidência da Lei nº 9.099 sobre o crime 

criado pela Lei nº 13.641 é o seu tratamento como “infração de menor potencial 

ofensivo”. 

O segundo efeito decorrente da aplicação da Lei nº 9.099 sobre o crime do art. 

24-A da Lei nº 11.340 é a incidência da competência do Juizado Especial Criminal. 

Trata-se de órgão habilitado para a conciliação, o processo, o julgamento e a 

execução das infrações consideradas “de menor potencial ofensivo”, regendo-se pela 

oralidade, pela simplicidade, pela informalidade, pela economia processual e pela 

celeridade e visando preferencialmente a reparação dos danos sofridos pela vítima 

sem a necessidade de aplicação de pena privativa de liberdade ao infrator. 

Ainda que se entenda pela aplicação da Lei de Juizados Especiais ao crime do 

art. 24-A da Lei Maria da Penha, devem ser “respeitadas as regras de conexão e 

continência”, como determina a Lei nº 9.099 no caput de seu art. 60. Assim, devido à 

reunião de processos, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência 

pode ainda assim acabar sendo processado e julgado por órgão distinto do Juizado 

Especial Criminal. 

Dispõe o parágrafo art. 60 da Lei dos Juizados Especiais que “na reunião de 

processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das 

regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e 

da composição dos danos civis”. Evidente, portanto, que, caso se entenda pela 

aplicação da Lei nº 9.099 ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340, devem ser aplicados 

os institutos da transação penal e da composição dos danos civis ainda que sejam os 

autos do processo remetidos em razão de conexão ou continência, para órgão distinto. 

O terceiro efeito da incidência da Lei nº 9.099 sobre o crime de descumprimento 

de medida protetiva de urgência é aplicação dos institutos diversificacionistas. Quanto 

à suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da referida lei, parece não 

restar dúvidas quanto à sua aplicabilidade ao crime ora examinado, visto que se trata 



56 

de instituto aplicável não somente aos crimes abrangidos pela Lei dos Juizados 

Especiais, mas a qualquer crime cuja pena mínima cominada não ultrapasse o limite 

de 1 (um) ano e que preencha os demais requisitos legais. Tendo em vista que a pena 

mínima cominada para o crime do art. 24-A é de 3 (três) meses, portanto inferior ao 

limite de 1 (um) ano estabelecido pela lei, não parece haver óbice algum à aplicação 

da suspensão do processo ao mencionado delito, ainda que se parta da perspectiva 

da inaplicabilidade da Lei nº 9.099 ao mesmo. 

A transação penal, por sua vez, está disciplinada no art. 76 da Lei nº 9.099, 

consistindo em instituto que pode ser aplicado aos crimes de ação pública 

incondicionada ou de ação pública condicionada desde que haja representação, por 

iniciativa do Ministério Público, que poderá apresentar proposta de substituição da 

aplicação da pena privativa de liberdade pela da pena restritiva de direitos e/ou pela 

da pena de multa. É instituto aplicável somente aos crimes considerados “infrações 

de menor potencial ofensivo”. Caso se considere a Lei dos Juizados Especiais 

aplicável ao descumprimento de medida protetiva de urgência, também poderá incidir 

o instituto da transação penal sobre o delito, uma vez que a ação penal do crime é 

pública incondicionada. 

A composição dos danos civis, que tem como intuito a reparação dos danos 

sofridos pela vítima, assim como a transação penal, é instituto aplicável somente a 

crimes considerados como “infrações de menor potencial ofensivo”, de modo que a 

sua aplicação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência fica 

também condicionada ao entendimento pela incidência da Lei nº 9.099 sobre o 

referido delito. 

O art. 17 da Lei Maria da Penha veda, ainda, a aplicação “nos casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação 

pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de 

multa”. Caso se entenda que o crime de descumprimento de medida protetiva de 

urgência não é crime praticado com violência contra a mulher, visto que trata-se de 

tipo penal voltado ao resguardo não da mulher, mas da decisão judicial que defere a 

medida, da Administração Pública ou, mais especificamente da Administração da 

Justiça, resta afastada, em relação ao referido delito, a vedação do art. 17, admitindo-

se, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de prestação 

pecuniária ou pelo pagamento isolado de multa. 
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O quarto efeito decorrente da aplicação da Lei dos Juizados Especiais ao crime 

do art. 24-A da Lei Maria da Penha é a lavratura de termo circunstanciado de 

ocorrência pela autoridade policial de que trata o art. 69 da Lei nº 9.099. 

O quinto efeito é o descabimento da prisão em flagrante, salvo em caso de 

recusa do autor do fato em comparecer ao Juizado. Não é possível a autuação em 

flagrante de crime considerado infração de menor potencial ofensivo. O auto de prisão 

em flagrante é substituído pelo termo circunstanciado a que já nos referimos e que 

deve ser lavrado pela autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência. 

Assim, embora tenha sido a intenção do legislador com a criação da Lei nº 13.641 

permitir a autuação em flagrante daquele que descumpre medida protetiva de 

urgência, caso se entenda que ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha se aplica 

a Lei nº 9.099, isso não terá se cumprido, a nova lei não terá alcançado o seu intento. 

A prisão em flagrante em casos de crimes considerados como infrações de 

menor potencial ofensivo somente é admitida caso, uma vez lavrado o termo 

circunstanciado de ocorrência pela autoridade policial, o autor do fato não assuma o 

compromisso de comparecer ao Juizado. Explica-se: ao tomar conhecimento da 

ocorrência, a autoridade policial deve lavrar termo circunstanciado e, após a lavratura 

do termo, encaminhar imediatamente o autor do fato e a vítima ao Juizado ou lavrar 

termo de compromisso de comparecimento que deve ser assinado pelo autor do fato 

sob pena de imposição de prisão em flagrante e de exigência de fiança. Caso se 

considere aplicável a Lei dos Juizados Especiais ao crime de descumprimento de 

medida protetiva de urgência, não será possível a prisão em flagrante, exceto no caso 

de recusa do autor do fato em assinar o termo de compromisso de comparecimento 

ao Juizado. 

Outra questão suscitada pela criação do novo tipo penal pela Lei nº 13.641 é a 

impossibilidade de concessão de fiança pela autoridade policial na hipótese de prisão 

em flagrante. O legislador buscou atingir a possibilidade de prisão em flagrante 

daquele que descumpre medida protetiva de urgência a qual fora obrigado por meio 

da criminalização da conduta, entendendo que o art. 41 da Lei nº 11.340 se aplicaria 

ao tipo penal criado, afastando assim a incidência da Lei nº 9.099 sobre o referido 

crime. Parece-nos, contudo, que o legislador não anteviu o problema já abordado no 

presente trabalho acerca do sujeito passivo, do objeto jurídico e do bem jurídico 

tutelado pelo novo tipo penal, que enseja distintas interpretações sobre a incidência 

do art. 41 sobre o crime do art. 24-A, ambos da Lei Maria da Penha e, 
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consequentemente sobre a aplicação da Lei dos Juizados Especiais ao mencionado 

crime. 

Dispõe, ainda, o § 2º do art. 24-A da Lei nº 11.340 que “Na hipótese de prisão 

em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança”. Esse dispositivo 

afasta a possibilidade de a autoridade policial conceder fiança ao autor do fato em 

caso de prisão em flagrante. Tratar-se-ia de exceção à regra disposta no art. 322 do 

Código de Processo Penal, que autoriza a autoridade policial a conceder fiança nos 

casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 

(quatro) anos, a qual o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência a 

princípio se adequaria, vez que a pena máxima cominada para o seu cometimento é 

2 (dois) anos. Com o tratamento mais rigoroso da questão, o legislador buscava 

desencorajar a conduta e assegurar a proteção das mulheres em situação de violência 

doméstica e/ou familiar. 

Ocorre que, caso se entenda pela aplicabilidade da Lei nº 9.099 ao crime de 

descumprimento de medida protetiva de urgência, somente é admitida a prisão em 

flagrante do autor do fato em razão de ele, após lavrado termo circunstanciado de 

ocorrência pela autoridade policial, se recusar a assumir o compromisso de 

comparecer ao Juizado. É também somente nessa hipótese que se exigirá fiança do 

autor do fato, não se admitindo, contudo, a concessão da fiança pelo Delegado de 

Polícia, em razão da norma prevista no § 2º do art. 24-A da Lei nº 11.340. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Ao longo do presente trabalho, buscamos analisar argumentos favoráveis e 

contrários à utilização do sistema penal, mais especificamente à criminalização da 

conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência, como meio de proteção 

das mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar. 

Inicialmente, expusemos o referencial teórico adotado para o exame de tais 

argumentos, traçando a linha de desenvolvimento do pensamento criminológico a 

partir da Escola Clássica, passando pela Escola Positiva, pela Teoria do 

Etiquetamento Social até chegar à criminologia crítica e à criminologia feminista. 

Ressaltamos a influência do movimento feminista no desenvolvimento das 

ciências, rompendo com a ideia de neutralidade e com a visão generalista e 

universalista sustentada no paradigma positivista ao demonstrar a perspectiva 

androcêntrica preponderante, que deixava de lado as questões próprias da existência 

feminina. Destacamos também a importância do feminismo ao dar voz e ação às 

mulheres, antes apagadas das narrativas históricas e dos estudos acadêmico-

científicos, e visibilidade aos problemas enfrentados por elas, antes restritos ao âmbito 

privado das relações sociais. 

Tratamos das contribuições do feminismo para a criminologia e dos pontos de 

divergência entre a criminologia crítica e a criminologia feminista, principalmente entre 

o abolicionismo e o minimalismo penal feminista. 

Distinguimos duas linhas de pensamento dentro da criminologia: os 

minimalismos e os abolicionismos. Fizemos referência aos feminismos, tendo em vista 

não se tratarem os movimentos das mulheres de frente única, homogênea e uniforme. 

Identificamos os feminismos minimalistas, que defendem a utilização do sistema penal 

para a defesa dos direitos das mulheres e os feminismos abolicionistas, que entendem 

que a utilização do sistema penal pode implicar mais conflitos que benefícios às 

mulheres. 

Posicionamo-nos pela abolição do sistema penal por entender que o Estado não 

deve punir o indivíduo que comete conduta indesejada, devendo limitar-se a buscar a 

reparação dos danos decorrentes da ação do sujeito e a (re)educa-lo de modo a 

condiciona-lo aos princípios e valores que se busca consolidar no seio da sociedade. 

Para nós, a pena está imbuída de indissociável caráter retributivo, o que se evidencia 

pela própria denominação. 
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Além disso, opomo-nos ao Estado vigente, fundado na exploração de um 

determinado grupo de indivíduos por outro, na desigualdade, na discriminação, no 

racismo, no machismo, no patriarcalismo. Compreendemos que o Estado fundado 

nessas bases impõe aos diversos atores sociais expectativas, funções e papeis 

distintos, reproduzindo estereótipos e preconceitos, instituindo padrões de 

comportamento esperado. Ademais, utiliza-se de suas agências de controle, das quais 

faz parte o sistema penal, para dominar o comportamento dos indivíduos que estão 

sob seu jugo. 

Reconhecemos também a seletividade do sistema penal, que discrimina os 

indivíduos não somente com base na prática de condutas indesejadas, mas de acordo 

com a sua inadequação à ordem social, o que faria esse sujeito mais perigoso do 

ponto de vista da manutenção do status quo. Desse modo, entendemos que o sistema 

penal se volta ao controle justamente dos explorados, dos oprimidos, dos pobres, dos 

negros, dos periféricos, dos marginalizados. 

Compreendemos que no caso das mulheres, a utilização do sistema penal traz 

implicações negativas, como a submissão ao aparelho de controle social machista, 

patriarcal, que discrimina as mulheres de acordo com a adequação ou não de seus 

comportamentos às expectativas sociais, o que pode inclusive ser contraproducente 

para os movimentos feministas, pois prejudica a coesão e a unidade entre as 

mulheres. 

A utilização do sistema penal para a proteção das mulheres também reforça a 

sua imagem como eternas vítimas indefesas dependentes da salvação masculina, 

fugindo da violência dos homens agressores e recorrendo às instituições estatais, 

imbuídas de valores machistas e patriarcais. 

Verificamos que a busca pela solução de todos os problemas sociais por parte 

do Direito, mais especificamente do Direito Penal, é ilusória, pois o sistema penal se 

revela incapaz de resolver os problemas a que se propõe, não prevenindo a violência, 

não atendendo aos interesses dos envolvidos nos conflitos, não proporcionando a 

compreensão e a gestão dos conflitos e não promovendo a transformação da 

realidade social. 

Por outro lado, reconhecemos que, embora o sistema penal vitimize os pobres, 

negros, marginalizados, não agindo de modo diferente quando da punição dos 

agressores, o perfil das mulheres que sofrem violência doméstica e/ou familiar e que 

recorrem ao sistema penal para a defesa de seus direitos é também formado por 
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pessoas socialmente vulneráveis, pobres, negras, que não dispõem de outros 

recursos, de outros meios para garantir a sua própria proteção. 

Entendemos que a rejeição ao sistema penal por si só não é capaz de extingui-

lo e a sua “desocupação” por parte das minorias somente deixará o caminho livre e 

desimpedido para a atuação dos grupos hegemônicos conforme seus próprios 

interesses, sendo mais proveitoso aos grupos oprimidos a apropriação do sistema 

penal, no intuito de nele inserir seus valores. 

Admitimos que o tratamento jurídico-penal da violência de gênero pode fazer 

com que a questão seja vista de maneira menos banal e mais séria pela sociedade 

em geral, exercendo uma certa função social simbólica, mas acreditamos que punição 

do agressor não é a única maneira nem a mais correta de instigar a percepção dos 

indivíduos sobre a gravidade do problema. 

Contudo, aqueles que defendem os direitos das minorias não estão em posição 

de se dar ao luxo de não agir ou de demorar a agir enquanto pessoas socialmente 

vulneráveis têm seus direitos violados cotidianamente. Tratar-se-ia de postura 

eticamente inadmissível, uma atitude irresponsável. 

Acreditamos que a busca por uma revolução, como é o abolicionismo penal, não 

impede a luta por reformas no âmbito do sistema que se pretende derrocar, podendo-

se inclusive utilizar estas para o alcance daquela, desde que não se perca de vista o 

verdadeiro, o real propósito, o objetivo final, desde que as conquistas alcançadas não 

provoquem o comodismo e a imobilização. 

Destacamos que, assim como não há oposição, muito pelo contrário, se defende 

a luta dos trabalhadores organizados pela tutela de seus direitos dentro do sistema de 

exploração que combatem, também não deve haver objeção à busca pelas mulheres 

da defesa de seus próprios interesses junto ao Estado. 

Falando mais especificamente sobre a criminalização do descumprimento de 

medida protetiva de urgência, não a entendemos como uma medida sem razão de 

ser, uma vez que, antes da Lei nº 13.641, apesar da divergência jurisprudencial, 

prevalecia entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça pela atipicidade 

da conduta. Assim, para aqueles que entendem como relevante o tratamento penal 

da questão da violência de gênero, a tipificação da conduta foi necessária. 

Não é a linha de pensamento com a qual nos coadunamos, contudo, tendo em 

vista que mesmo antes da alteração promovida pela Lei nº 13.641, a Lei Maria da 

Penha já previa uma série de medidas para garantir a execução e a efetividade das 
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medidas protetivas de urgência, parecendo-nos ter sido desnecessária a 

criminalização de seu descumprimento. 

Além disso, constatamos que o tipo penal do crime de descumprimento de 

medida protetiva de urgência não tutela os direitos da mulher, mas a Administração 

Pública, mais especificamente a Administração da Justiça. O que se procura 

resguardar não é o corpo ou o estado psicológico da mulher, mas a decisão judicial 

que deferiu a medida protetiva de urgência. O sujeito passivo do crime é o Estado, 

não a mulher. Assim, não se trata o descumprimento de medida protetiva de urgência 

de crime essencialmente praticado com violência contra a mulher. Portanto, 

concluímos que a criminalização da conduta não consiste em meio adequado à 

proteção das mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar. 

Posicionamo-nos, por fim, pela abolição do sistema penal como objetivo final, 

mas também pela sua utilização para a defesa de grupos minoritários enquanto não 

se alcança a sua derrocada. Sustentamos a busca por reformas e melhorias no 

sistema penal enquanto ele não houver sido extinto, sempre voltadas à reparação dos 

danos decorrentes da conduta criminalizada e não à punição do sujeito criminalizado. 

Defendemos a substituição das penas tradicionais de privação de liberdade pelas 

penas alternativas enquanto ainda não for possível um sistema alternativo ao sistema 

penal. 
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